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HALK GATFTISI 

iptidai Maddelerin· 5A~~s::,:e 
istihsal ve Saf ısı Arasında 

K 1 Ed 
., · L Anlaımalar onf ro . 1 eceK Baltıklılarla Almanlar 

Mütekabil en 

Devlet Fabrika ve Mtiesseselerinin MübadeleEdilecekler 

Mamulleri Tek Elden Satılacak Hudut T••ı+ ıc1:1• 
Allbn, 11 (Taa muhabirlndea) - fate , •• 

flıllll m1U'llb1Nt- amum mldiirlülderİllİD atat6-
._.. ....... 11Qnm ........... dahi v• 

·-- phpa lt8Jolu ita llalrbklada meşıul 
O ficırLdar. Oatbatlstleld Wta içla4e bu ıtatl· 

-lıiıa Vekilleri Be7etiDe tevdi edileef!ktlr. 
Ba stat8leda _._. bakknada verilen mali· 

Ayrıca Bir de 
lktısadi Anlaıma 

imzalandı 

mamullerinin tek elden aatqı dltllnllmeLıetlir. 
Yapılma tetldllerdea möspet bir aetlee almcbta 
takdirde ba 1erli mamulleria halk lehine •tı· 
"81 temin rtme'k maksadlyle icap eden mmtakA· 
larda bü)'Uk naajualar açılacak ve bu •uretı. 
Uatikirm ilaüne ıeçmek hnkim bt1 Itır mrette 
almDııı oı.c.kur. 

İcaba halde bil6m11111 fabrlb ve mlleun..., Moskova, 11 (A.A.) - Sovyet- \ 

AŞKIN TEMiZi 
llilli, mm ve A§kl BGlnan 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Satn Yeri: TAN - tstaabal Fiyatı: 100 Kr. 1 

.. ta c•re, halk " milli müdafaa ihtl7-slatu11 f 
brplayaeak ... ttlrltl iptidai ma4deaia iltJll· 
.U, aaldl n • ._ iti llkı bir koatrol e mu· 
nkabe altnada ltufaadmulaeak, b0k6met, adUI 
korunma ._unundan aldıiJ aallhiyete taı;na. 
._ •lln7a naiyeti dah1ll kap ve caruıetleıe 
Sin )'elli W•trler .ı.eüm. 

ler, devletin aöstereeeji bir propam ile ~· Alman ekonomik mübadelesi &l· ı 
eü, mesai mtıddetlerbli arbrmak suretiyle ı tık memleketlerindeki Ahnan· \ 
Jstil1Salla fa:ıdldattınlmuına pyret •nee~ktlr. laruı Almanyaya ve Almanyada-

llifer tanftan ltbalit ve ibnleat iflerial kt veyahut Memel ve Suvalki ' ._ • 
1enl ihllyaçlara lire tedvir etmek lçha ~kiliae arazilerinde oturan .LitvanyalJ· BritaDY• lmparatorlalanda Jeti ıthlı. lmpuatorlak eekenesllld n mllrellep olu yeni •tıar 

Bil6mam *91et fabrika ve mtleHeHleri 
lüzum ıörtilton 1"lylk lel'Dla)-eli ofile alt ba· ı lann Sovyetler Birlijine n.k1l Al Q • d 1 1 H" ar.lıklar da bitmek flzeıedir. anlapnalan hakkınd,a. Moskova· manya zerın e ta yaya ucum 

------------------------------ • BP.,.ı; .. tt•kinin aynt me-tinde tebllller nep-edilm~. 

Anglo • Sakson 

TeıekkülEdiyor 

11.. Ze,_.,,,. SEBTEL 

Askeri Vaziyet 

.. "P.dilerı diief bir teblil de 
hudut ar>lapnamnı bildirmekte
dir. 

Abıtsııltaw .... 
BerlJn, 11 (A.A.) - D.N.B. 

Geçen hafta içinde Sovyet • Al-
111111 murahblllları &ip ve Kov· 
noda bulUflll'ak Litnnya, Leton· 
ya ve l'.aton,ada bulunun A.Jman 
ırkına mensup 8J11bun Alnıanya
ya; Litvan7ahlarla, Litvanya ır
kına mensup olup Almanyada 
bulunanlann ve Memel ve Su
nlki aruiai halla da dahil olmak 

• 

ln9ilizler 
Kütle Hücumu 
Yapıyorlar 

Bu, lngiliz Strateiisinin 
Baılangıcına Bir 

m,uit ~":.V,:t;B~ lıaret T elikki EdiliYıOr 
~ iadeleri hakkmda .(Öl'Üf!'!" Londra, ıı (A.A.) - • 
• yaıntmaf\U'. ceiiylin eaen bombardıman tayyarelertnta ~ 
m6zakereler 8Gllunda 10 kanuna- d faz' ıa~· · ~ lallide o:d.. Vfıl 1'A~ ahali en :.a av mın • 

..... . tinde ,ondiiz defa o -
mübadeleeine ait bütün mt11ele- lif bir aJuD raparak cf.üD .._ 
lert mlıecleiı birer ~ bbia Dm flnWindeki bava mey.antan 
edilmiftir. nı hiç bir ziyaa utramad'm mu 

Hllllrıt .,.,.,,... vaffakıyetle bombardımaft etme 
Berlin. 11 (A.A.) - D.N B. 1eri ve dönüşte iıç Alman aftl taJ 

Jeora suyundan "Baltık denizine yareslnt düşümıe)ert a•A.tır 
(Sonu: Re S; Si 5J mahfillerde yeni_ bir_ taaı;rm. in~ 

T rablusgarpte 

Tobruk 
Çemberi 
Daraldı 

1.a atratejisJıiin ~ "9-
ret olabilecek 10D derece lıflllılm 
bir hldise olarak teWdd eldilmek· 
tedfr. Bu akında bombardıman 
tayyarelerine ilk defa olarak refa· 
kat edilmiştir. Fransanm şimaltne 
böyle mOhtnı bir kuvvet -6nderil· 
mif olması lng liz hava ku..,..tl• 
rinin şimdi işgal altında bulvn.n 
toprakl•rda düanana ~ıkc;a tur
ruz edeb'lecek derecede kuVftt
lenmiş olduiu zannını vermekte 
dir. 

• • 
Yeni L6yiha 

Bu Hafta 

Yaklaımadı 

Antonescu, Almon 

Elçisine Bir Veda 

Şehirler v 
Gemiler 

om alan 
Alman ve ltalyan 

T ayyereleri Müıterel 

Harekete Baıladılar 



TAN 

Beşiktaşta 
Bir Adam 
Öldürüldü 

Yazan: Alfred Fabre • Luce - Çeviren: Ulwıay 
Katilin Kimler 

Kötü Haberler 
Birbirini 
Takibe Başladı 

beş senedir mütemadi muvaffa-
kıyetsizlik! Diyordu. Hatta bu Qld -- B f I" O "·ı 
cümle bütün şansiyelıycliklerin ugu e 1 egı 

Küçük San'atları 
Himaye için Kanun 
Hazırlanı,qor 

• 
salonlarında akısler yapmıştı. Beşiktaşta tramvay caddesmde 
Bu suretle yemlenen hasmına Sokonı-Vakum kumpanyasının 
.şimdi başka türlü teınellukler satış şubes nin yanındaki evde 

istidadı Olan Gen~ler Anadoludaki 

hazırlayordu. Sanatkarların Yanında Yetiştirilecek 
Halbuki bu tezellülden faide oturan Tevfik Deynekçi odasında 

beklenecek zaman ge('mışti. 0}du~~muş olarak bul_unmuştur. .:1<-~çÜk ~atların _h~ayesi icın ı bm esnaf bu büroya kaydedilmiş 
May.ısın on beşinden sonra :ıwtu 1936 .. 'I~vfığı oldurenl~r, bogazını kes- , Buyuk Mıllet l\Ieclısıne hır ka- ve bu sene 15 bin lira yardım ııa-
haberler bırbinni t.akip etti. Her .senesinm mayrsınd<l, 1~38 mışler, sekız yerınden de bıçakla nuıı layihası verilmıştir. .Sehrı- rası toplanmış, kendi sanatında 
dor beş gilnae bır .Reynaud yeru se.nesının teşrinievelinde, 1939 l l d d • 
bir fe.aket söylemek ;iç.ın Fransız senesinın martında -ıemere vere- yara a~ış ar ır.. . . mız ekı 36 esnaf cemtyetı cıe mahir olan fakat vakttihcıli olma-
milleti.n.I radyoya davet ediyordu.,bilmesi muhtemel olan mÜ7ake- Tev.fik e:vvelkı_gece ~.vın~e bır kendi mesleklerinin ve sanatları- dığı içın sanatını terk etmiş olan 
17 May sta, Sedan. 22 A.ıTas, 28 rat 1940 mayısında Fr3nsanın eğlentı tertıp etmış, henuz k~m ol~ nm inkişafı için yenı tedbirler ustalara bu paradan yard•m ecii-
de .Bt:lcika ordusunun iııhillli Bu fını . ?uk~rı anlaşıl~~an 4 mısafırı almağa karar vermiştir. Esnaf ı lerek sanatlarını ihya etmeleri 
11utuk1ann her biri :bır man~ra- zaa gostermekten ba~ka bır ıle b~. ı~et meclısı kur~u.~t~r. cemıy~tle~inin vcrdıkleri kan .. r- temın edilmiştir. 
ıdan bar.etti~ Arraa ınhizamı bak- şeye yara.rmyacaktı. Tevfıgın ışret esnasında oldunıl- !ara gore ılk olarak Anadoh.ıd.a A d 1 ·· d ·ı k · ı-
kınd:ı verdiği nutuk ile baıkuman- Kont Cıano bu sermayesız duğü zanedilmektedir. Katil veya eskı Türk sanatları uzerınde tet· d tl na o ~ya b gon erı ece d ıs ı
lila ıre Dalad.ie.r7e ıaanıa edlyor- tacire cevap vermek zahmcun- katiller maktulun paltosu ile ca- kikler yapılacak ve istidatlı genç- çıale ı gket~ç eBr u ay lsonub~lla se-
du de bile bulun ......... dL Rayn ud k tı' · d be be ··t. · 1 d' ce ır u genç er ı ı~ssa . ...... a e nı e ra r go urmuş er ır. ler, Anadoludaki ustaların yanı- · . . . · · 

manevrayı kendı ustune aldı fa- Maktul çok f~ir bır adan~dır. Ci na gönderilerek yetistirilec'1Ktir. ~ahta o~m~lan, testı s~slerı gıbı 
kat Legt!r'ye bu fikrinden dola- nayetln para ıçın ıqlenmedıt.1 mu- Dı'g~ e t ft ı · "a h et· mce elışı sanatlarını ogrenecek--23- t<>c.Aı..ı.. • b le . ,. 6 r ara an par ı ı are ey ı . . . 
yı ~ur ı etmedi. l:Hla.ıds hakkak addedılmektedır.. esnaf cemiyetlerinin arcılarmdaki ler ve ılk eserlerı ıle ustalarrnın 

I'arti ~: ~ger bır sabah nezar te g~ldi- Zabıta ve muddeıumumilik tah teşkilat ve tertibatla daha zıyade eserlerinden mürekkep bır sergi 
--- gı z.aman masasının tistuı de kilı:ata devam etmektedir. tekamül etmesi için e:tı.idler 'vap- yapacaklardır. Bu ser.giye Anado-

N azır y .. ,...n...nesinm üzerin- .kendı yerine Françoıs Chcırles J ı d 
' Roux'.-.un tayın· .....ııa~ı~-e ..a-ır Poliste·. mıştır. Parti esnaf cemiyetkrini, u a eşhas elinde bulunan ve 

de yı&mlar teşkil eat-n .. cuı.ıu tt.ı.ıı ua .. t k b" d b" k t'k ah' d ı mal evraka ~yle daJguı bır nazar emirnameyı gordu. Kendısıne muş ere ır yar tm urosu ur· an ı a m ıyetin e o an oy ı 
atıyor. Artık mtuiye muame- Washmgton sefareti teJdif edıli- Bir Katil Suçlusu mağa teşvik etmiş, bu suretle 40 eserler de konulacaktır. 
lesıne lüzum var mı ya? Eğer yordu. Buna karşı: 1 
Munıh taraftarı ise kendı ke!'\Cil· • - Pariste ıtibannı kırdığırıız Tevkifaneden Kal!fl Bursada zmir ve 
ne ~ruyor: bır adamı har ce gö c!ermeniz 3' 

,A--ba H'tl b=-•-1- •u: münasıp degildır. Bundan bır müddet evvel Mer- ı· s . Mu··ıhakatında 
- .nA.:il 

1 er u.w:ue ıa..- Dedi ve çıktı mtti. Leg r'nın lr ernı 
fakı kabul eder mi? ~· diven .köyde bır çöpçüyü öıaür- ':ı 

, resmi hayatı böyle hitam bul- k ı K t 
Boyle olmayıp da Cazla surette du! me ten suçu, as amonulu Is- A~. ılacak Zelzele Oldu. 

kalbur üstünde ka'lanlardansa mailoğlu Mustafa, bayramın ikın- ~ 
evvela kendıni düşunüyor: * * ci gecesi tcvkifhanede11 kaçmış- Bursa mmtaka iktisat müdür- Izmir, 11 ' (TAN Muhabırin· 

- lspanyaya kapagı atacak M ayısrn on beşinden c:oııra tır. iiğüuün teşebbüsiyle, Tcmm•u,· den) - Dün gerek Izmir ve ge-
vakıt bulabilecek mıyımf kotu haberler bırbuını idam talebi ile birinci ağır ce- da Bursada zirai ve· sınai roah- rekse mülhakatında gece yansın-

Bozgunculara gün doğdu: On- takip ettı. Her dcirt, beş gunae za mahkemesine sevk edilmiş suller sergisi acılacaktır. Sergi dan sonra orta şiddette muhteld 
lar "<ledigimiz çıkmalı ını ?" cıer Raynaud yeru bır felci.k~t soyJe- olan l\Iustafa, bayramın bırmci için şimdiden hazırhkla=a baş- zelzeleler kaydedilmiştir. Şimdi
gıbi bir tavır alıyorlar. mek ıçın Fransız millebni lc;d- günü bir fırsat bulap tevkiflıa- lanmıştır. ye kadar nüfus zayiatı yoktur. 

Ayan sarayının .korıdor.Lırın- yoya davet ediyordu. nenin damına çıkmış ve geceyi Sergide yalnız Bursa mıntaka- Ancak gerek kazalarda, gerek 

Halkevleri 
Kuruluş 
Ylldönümü 
Köycülük Faaliyeti 

Genişletilecek 
Halkevlerinın kuruluşunun yıl

dönümü münasebetile 11 şubatta 
merasim yapılacaktır. Icap eden 
hazırlıklara başlanmıştır. Bütün 
halkevleri bugüne kadar yaptık
lar .. işlen hülasa eden lıroıurler 
hazırlamakta, grafikler yaptır
makta ayrıca da yeni bir ''Köy· 
cülük" programı hazırlamaktadır. 
Halkevvlerınin köyFillük şubele
ri yeni mesai yılından itibaren 
daha verimli çalışmalara başlıya
caklardır. 

Muayyen günlerde kazalar da
hilindeki köylere gidilecek, köylü 
tenvir edilecek ve bu gezılere ı~
tirak edecek doktorlar koylere 
bugünkü şartlara uygun sıhhat 
ôgutlerı vereceklerdir. 

Köy odalarına muntazaman 
gazete ve mecmua gönderılmesi 
de temın edilecektır. Vekaletlerın 
neşriyatından sağlık ve ziraate 
müteallik tablolar köy odalarına 
behemehal gönderilecektir. Ay
rıca her köy odasında bir ilaç do
labı bulundurulmasına çalışıla 
caktır. 

Temsil şubeleri kuvvetli olan 
balkevleri her sene turnayfi çıka
cak ve köylüye partinin umdeie
rini izah ve propaganda eden pi
yesler temsıl edecektir. Halkev
Lerinin yenı faaliyet yılında köy
cülük şubesı kadar, sosyal yar
dım şubesine de ehemnıiy~t veri
lecektir. Halkevlerı bütçeleri de 
bu kolların yeni faaliyetini gôzö
nünde tutarak tanzim e<lilecek
tir. da obur harbin maznı.uılarınian l 7 mayısda: Sedan. beklemiştir. Ortalık · karardıktan smda yetiştirilen ve ;mal edilen köylerde zelzeleden miitevellit 

Caillaub harbe şimali Afrıkacıa 22 ı:nayısaa: Arras. sonra evvelden tedarik ettiği bir mallar teşhir edilecektir. Ipekli hasarat tesbit edilmi~tir. Cu- Halkevinae resim sergisi 
devam edilmesini tavsiye Ediyor. ~o de- Belçika ortlusunun in- ipi sokağa sarkıtmış ve buna sa- fabrikalan, sergi hazırlıklarında maovasf nahiyesinin Sancaklar 

"!kinci partiyi de mtıtiaka biz hilali. rılarak aşağı inip ortadan kay- birinci planda gelmektedir. Pey- köyünde 6 ev oturulamıyacak ha- Eminönü halkevi 15 bırıncika-
"u nutukl rın he b; b ' bolmuştur. Mustafa h"'r t"r~fta · le ı · B 1 k" .. d b" d .. .. ı ı · d kazarurız!" diyor. .v a r ,rı ır - - u nir fabrikalar! da sergı içiıı husu- gc mış u gurca oyuıı e ır- nun a ama.or erm eser erın . en 

manevradan ıbareıtı A S aranmaktadır. Firar h" ·1 ı·s~sı· hc·k- ı · k çok 1 rı'n ta 1 "k ··s bı'r ·· kk b' · r ,· · ç Evet doğru! Fakat bunun içm . r:r.a ın- ... u - si peynir nümune erı yaptırma - eve van arı ço mu. mure ep ır resım se gısı a a-
iln oyuncunun ayni partiyı oy- hızamı hakkında verdi~ n~mk- kında müddeiumumıli:k tahki- tadır. otel ve köy mektebile 40 evin du- caktır. Teşhir edilecek eserlerın 

al ı· 1 H lbuk' la baş.kumandanlığa ve
0 

Daladı- kata baslamıştır. · · B · · varlarında çatlaklar husule gel· mevzuu serbest olacak, yağlı bo-
nam an adzım ge 1ırı. a 

1 
ı er' )e taarruz ediyordu. Flandres 1 kata başlamıştır. Sergi komıtesıl, urs!i, sergısı- miştir. Şayanı dikkat olan zelze- ya, sulu boya, pastel, guva~, o· 

Fransanın i aresini e erme a an- y ANANLAR, HAŞLA.NAN- n~. ?iyaret e~~ce~ ere kolay!1kı.a' t 
lar başka türlü bir harp içın ha- hakkındaki nutırnyle Belçıka kı- LAR _ Be ikt t S beth I gostermek ıçın ı~ap eden tedbır: lenin vilayet dahilide ayrı ayrı fort ve tahta üzerine gravur ile 
zıdık harbi yapmışlardı. ralını . hıyanetle . itham edıyor- _ Ş aş a ~.er ~ ane leri almıştır. Demz yollan ıdaresı saatlerde hatta ertesi gün vukua kara kelem yapılmış tablolar ka-

Dah't başlangıcında boşalttTr- du. J!tıye karşı bırle ~eygand- sokagınd~ ~ 1 numaralı evde otu- sergi için ten:zilath tarifeler tat- gelmesidir. Ayın birinci günü sa- bul edilecektir. Sergide teşhir e-
. • . 1 d ın bıle kazanamıy:ıcagı::ıı ve ran Artının kızı 14 va~mcla b "k d kt. Burs Tu · · bil at 18.25 ve 22,15 de Torbalıda vu- ı dilecek eserler bir heyet tarafın-

dudan vılayeter oy ece uru- 1 •• • •• Leo ld d · Enay ile kardeşi 11 ,_,as.mda Kar- 1 
1 edece· ır.hl· r ı·açı'n hrızımtı··ırlu'~ kubulan :zelzeleler avni saatte baş dan tetkik edildikten sonra de· 

d H lbuk' h 1 , uçuncu po son aroeyı ik ld d"k · 1 l rosu a seyya a er J 

yor u. a 1 arp ev&.ıımı vurduğu zaman FlaTJres or<lu- n maı;ıga an . o u en_ at~ erle kola lıklar ittihaz etmeğe slmdi- ka kazalarda hissedilmcmi'ltir. recelendirilecek birinci, ikincı ve 
yığdıkları diğer vilayetler birk,ıç sunun sarılmış ve mahvolmus muhtelıf yerlerınden a§!ır surette d yb 1 t . Cumaovasında ise birer saat fa· Ü"Üncü gelen eserin sahibine mü-

+ • • d d .. .ı. ı · 1 d H 'k' · d B • en aş ~mıs ır. ıl l '.'! saa. ı~ın e uşme1nın c me geç- bulundug- unu halk bilmeyordu. yanmış ar ır. • er ı ısı e eyog- , s a ile ze zele sabaha kadar de- . b' hed' 1 k - nasıp ırer ıye verı ece , ay-
mişti. Bütün Fransızlar hıddetlerini \ lu hastanesıne kı:ı.ldml:rıışlardı~. Müteferrik: vam etmiştir. Kuşadasından ge- rıca bu eserler Ankaracla açıla-

Kat'i muharebe başladıl:rı za- azledilen generallerle "hdin kı- Bunlardan başka _vıne Beş1k- len haberlere göre Selçuk nahi- cak halkevleri umumi resiP.n ser-
man ne MaJ'ino hattı, ne sark ral" a tevcih eyleyorlardı. t tasta Nurdane •okag111da 30 nu- L•ımanların lslahı lç·ın yes:nde posta ve telgraf dairesi- . ~ l d t 50 d · d ı k gisine gönderilecektır. ordusu, ne ingiliz donantna31 bir Daladier daha Radikal fırkası mara ı ev e o uran yaşııı a nın uvar arı ısmen yıkılmış o-
rol oynıyabildi. reisi sıfatını taşıyordu. Ilımdan Elmas Şen de üzerine kaynar su turulamıyacak hale gelmiştir. Ur-
yüzlerce milyarlar boş boşuna dolayı Raynaud resmen Ol u dokü~erek haşlan!11·~tır. K~dm Proı· e Hazırlandı lanın Kızılbahçe nahiyesinde de Şehrimizdeki Vekillerin 
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ve_ 

Sonu! 

Yazan: Naci Satlullalı 

Acaba şu bayramlarda bir 
keramet mi var? .• 

''Noel,, geldi dediler: Ve ben 
Noel,, in gelişinden bir giin C\' 

veI. en zaruri ihtiyaçlarını karşı 
ıamak için uzak \ eya yakın hii 
tün ahbaplarından borç para is 
temiş vatandaşlar gördüm ki, No 
el gecesini. honırda birer miras· 
vçdi miisrHliği ile eğlenerek gc· 
çırdiler ... 

Yılbaşı geldi. dediler: Ve ben 
' Yılbaşı., nın gelişinden bir giin 

evvel, hayati ihtiyaclar içinde 
kıvnm kıvrım kıvrandıklarını ne 
vardan, ne ağyardan gizlememiş 
vatanda~lar trördiiın ki, "Yılbaşı,, 
gecesi, hesaplı para harcamak za· 
ruretinden ıniistai{ni birer kalan· 
tor sefahati siirdüler. 

Kurban Bayramı geldi, dedi· 
ler: Ben, "Kurban Bayramı., nnı 
~elisinden iki gün evvel, bir ta· 
hak körte bedelini zorlukla öde· 
menin acı azabını tatmış vatan· 
daşlar gördiiın ki, Arife akşamı 
<'vlerine dönerlerken, peşlerin· 
den. belleri sırtlarındaki koyun· 
!arın ağırlıl,'l ile biikülmüş güçli 
kuvvetli hamallar vürüyordu. 

Biitiin bu tezatlar karşısındı 
ben kendi kendime yine ayni su 
ali sordum: 

.. _ Acaba şu Bayramlarda bu 
keramet mi var? 

Hem, sade "Noel,, değil, sad• 
"Yılbaşı., değil. sade "Kurbaı 
Bayramı,, değil. bilaistisna biitiiı 
bayramlar, cümlemiz, bu nevideı 
tezatlarla karşılaşmı;rnr muyuz? 

Acaba. takvimlerin bilaistisna 
hütiin yapraklarma birer: "Bay· 
ram,. kelimesi katmak, beşcriyctJ 
mustarip eden hiitiin davalarıı 
kökünden hallolunmasına haki· 
J..::atcn kafi gelecek mi dersiniz? 

Bu suale: 
"- Evet!,, cevabını ,·erm~ını 

ne kadar isterdim. Fakat mesela 
hütcelerimizin iistünden sarsıcı 
lJir taun gihi geçen o;;u son ''Kur· 
han Bavramı, . nın arkasında he· 
ı>inıiz, birer "Ba:vram Knrhanır. 
1-ıalinrlc kalm1s olmasavdık! 

Fiyatları 
Vek&;et 
T esbit Edecek 

sarfedilınişti. • Saint Dominlque sokağından Beyoglu hastanesınde tedavı al- bazı hasarat olmuştur. Vali zel- Tetkikleri 
Elimizde mevcut kozlara raf!- Hariciye Nezaretine naklet- tına almmıstır. Münakalat Vekaleti tarafından zele mınta.kasını bilhassa Cuma- Ticaret vekaleti ilıtJkarla mü-- • 1 D Dahiliye Vekili Faık Oztrak, 1 f T 

men partiyi kaybetmıştik. mekle iktifa eylemişti. Mağhip BIR MOTOR BATTI - 270 devlet limanlarının ıslahı ıçin ovası ve eğirmendereyi gezmiş Ikt' V kT H". .. Ç , l'l" cadele iş eri etra ında ıcaret * başvekil yeni vazifesirde Ul'laş- ton çimento yükiyle Darıc<ıdan yapılmakta olan teknik etüdler açıkta kalan halkın iskanı için ısa! e ı 1 
.. usnu aKır, -· .u- Vekaleti müfettişlerinm de meş-

lstlladan sonra: mak imkanını düşünüyordu. j Gcliboluya gitmekte olan Cengiz ikmal edilerek Nafıa Vekaletıne çadır gönderilmesini alak.adarla- nakalat Vekıl.ı Cevdet . Ker.m gul olmasını bildırmiştır. Bu işe 
_ motörü bayram gecesi saat 3 de verilmiştir. Alakadar vekaletler ra bildirmiştir. In:edayı, Maliye Vek.ılı • Fuad memur olan miıfettişler, simdiye 

H atta, kaderin cuvc~ne * Marmara Ercğlisine beş mil me- tarafından bu hususta hazırla· Agralı ve S_ı1?-hat ve Ic;tım~ı. Mu· ı kadar fiyatları murakabe komis-
bakm ki, bu felaket Reynaud'nun kararı: safede su alarak batmıştır. Mo- nan kanun projesi ikmal edilmek 1941 Bütçesi avenet Vekılı D~ktor H.~ılusı Ala- yonunun tesbit ettiği fiyatlarla 

daha dün 7.aferi intaç edecek törün tayfaları kurtulmuşlardrr. üzeredir. Yeni yapılacak ınşaatla ~ş ~ayramı. geçırmek uzcre şeb- piyasadaki fiyatlar arasında mu-
vukuat üzerinde mes:.ıt bır te- Fakat heyhat! Sedan hczi- Karadeniz ve Egede bazı mEv- Hazırlanacak rımı:e gel~ış bul~m,:ktad~:-lar. kayese yapmışlar, hazırladıkları 

..,<l . 1 Munakalat Vekılı Cevde Re- raporları Ticaret Vekaletınc gön-
sir hasıl ediyordu. Almanya metinden sonra c.1 t~k Piyasada: simlerde fırtınaların şı~ etıy e rim lncedayı bayram olmasına 
artık Belçika, Holanda ve Is- Munih seyahatıne tuzum yoktu. münakalatı~ ~ekteye ugramc.sı ı\nk~, 11 (TAN)~ - Oııümüz-ı rağmen limanlar ve denızyolları dernuşlerdir. 
kandinavyanın cig"erleriyle te- Zaten büti..ın faaliyeti başvl!ki- B kk il y f b t af ed lmı ol caıktır dekı gunlerde vekaletler 1941 l 1 Mi.ifettışlerın raporunda· meY· a a ara ası asız er ar 1 ş a . . • lı .. . . idaresinde tetkik erde bu unmuş- cut fiyat murakabe komisyonu-
neffüs ed.emiyecek. bloküs daha 1 tının mu"'arreratını t~dik etmek- Demiryolları vasıtasiyle Içana-1 malı yı masraf butçelerını ha- tur. Cevdet Kerim tncedayı ev-
kat'i netıceler verebilecekti. ten ibaretti. Düşmanın bır ileri Ş k y ., k dolu ile iltisak noktası te~ldl 1 zı:rlamara ~aşlayacakla~d.tr. Mali-! velki gün saat 10,30 •fa demz- nun çalışmalarında1t müspet ne-
Amerika Almanyanın kendine hareketi daha olursa o zarm .. n e er eri ece eden mühim sahil şehirlerımızle 1 ye yekaletı şubat ayı ıçm.de 94.0 f yollan idaresine giderek bir !~yei:~ı::~~~di~~madığı yazıldığı 
kadar uzandıg· ını görunce bun- onu tamamen hazfetmek iı·m T b Samsun ·"'- .... -=ra Ine ı malı yılının tahakkuk etmış varı- ul 1 "t " Şeker irketinin şehrimizdeki ra zon, • •°Ulı..... ' - • müddet meşg o muş ve mu ea- Ticaret Vekaleti, Istanbuldaki 
dan tevahhuş ederek bize kredi ufak bir fıske kafi gelecektı. mümessitliği doğrudan doğruya ı bolu, Ereğli, Zonguldak ve Is- dlıatın .e;:: ~~:ula:a_k ~941 :nalıakyı- kıben de yanında denizyolları fiyatları murakabe komisyonu-
yapacaktı. 1940 da kaybedilen ·ttazıranın altısında Raynaud bakkallara ş~ker tevzi etmek için ken~n gibi li~anları~ m~-1 trrvarı u çesını azır ıyac - ı umum müdü:_ü Ibrahim Ke~al nun salahiyetini tahdit edecek· 
harp 1942 de bize zaferi temin ansızın nazırları topladı \ e eler- tedbırler almıştır. Bu suretle şe- dern ı.ıman vesaıtıyle teçhız edi- ı · Bay.bura oldugu ~alde. motorle tir. Buradaki komısyon yalnız 
eyliyordu. k' 1 hal .istifalaı:ını istedi. Ay?i gece ker şirketi ile bakkallar arasın- lecektır. meydanlarına içi boşaltılmış tay- denızyollarının halıçtekı havuz-j fiyat tesbit edilecek macldeleı 
ifl~s~~iı\~~~~en ~~~~rı n~: ] kab,~e yenı~~nek!tıatctt/~~l~~ daki mut~yassıtların komisyon HAVA ~ENEMESl - :arın 1 yare bombalarının konulmasına larına ~derek tetkikler yapmış- h~kkında te~kikler yapAaca~tır. 
Fransa istilaya uğrayınca sanki ~~r.ıa;d~ru ~r izah verildi· almasına luzum kalmıyacaktır. vilayette bır t~p~ntı .. Y~pııac~, 1 başlan~caktır. B1:1 bombaların.ko- tır. V~kıl bundan sonra To~ha- ı Fıyatı~;ı. Tıcarct Vekale~ınde 
aferin bazı gizli incelıklerıne ~ y · · et' · he y ESNAF CEMiYETLERi KON- hava denemesının gunu tesbıt, nulacagı yerlerı kaza em.nıyet nedekı antrepoları ve yolcu sa- teşekkul edecek olan komısyon 

z k ~rıcıyle n~z~rleınınl kr 
1 1 

1 GRELERI _ Esnaf cerruyetleri edilecektir. Deneme günü ve sa-ı· amirleri tayin edeceklerdit. Bu- lonu haline konacak olan eski Ga- tesbit edecektir. 
vakıf imışler gibi eskileri ça- omısyon arı sızın ça ışnuı ıs- . h 1k . li 1 kt B' · · d" 1:.,_ d 1 l"'" 1 t .. ük b' d ı k 
ğ)rdı. Suriyeden, İspanyadan . 1 1 • ayın on beşinden itibaren sene- atı a tan gız tutu aca - ır. ır nun ıçın un a <U\.a ar ara ıtıım a a gumr ınasın a yapı ma - ---------
dondüler, geldiler. Petain vü- temıyor ar. !DEVAMI VAR) 

1 lik kongrelerine başlıye.caktır. kaç· güne kadar şehrin mu.htelü gelen emirler verilmiştir. ta olan inşaatı teftiş etmiştır. 

• 
kela meclısi ikinci rei:;ı W ~y
gand da başkumandan tayın 
edildi. Biri seksen dört, diğeri / sta11bıddaki mahkumlar 
yetmiş üç yaşında idiler. Bu iki 
yaş vasatisi 1918 deki Kltman- da çalışmak istiyor! 
sonun yaşına muadil oluyordu. 

Gazetelerin ve yirmi kere me
busan meclisinin hticumlarına 
rağmen 1935 denberi yapılma
sı bir zaruret halini alan hari
cıye nezaretinin ıslahı ancak 
Alman ordularının ilerlemesi 
sayesinde mümkün olabildi. Ma
yısın onundan beri Leger mev
kiini kaybetmekte olduğunu 
hissediyordu. Şimdi artık bir 
nezareti dığer bir !lezarctle mü
badele etmek, ecnebilere satıl
mış gazete1erin arkalarına ıltica 
etmek ve efkarı hayal tı.U .. erıle 
örtmek kilf i değildi. Leger der
hal hasımlannm siyasetlerine 
meyletmek suretiyle kendini 
kurtarmak istedi. 

Kışın: 
- Müzakerat faideı;izdir! As

keri bir hareket lazı.11dırı 
Dıyordu. 

* Legerin resmi hayatı: .... 
A skeri hareket aleyb1m ize 

dönmüştü. O halde dıp
lomasiye müracaat dhetıni ileri 
su diı. 

1925 denberi .l\fossolini'ye 
karşı aleydarlık gösteriyor: 

- F:ısist. diolomasisi mi: On 

il 9u mektubu, İstanbul Ce
zaevinde yatan. \ 'C be

nim vaziyetimde bulunan bir 
çok mahkfımlar namına yazıyo-
rum: 

Çıkarılmasını bii~·iik bir ümit 
ve sevinçle karşıladığımız yeni 
İş Kanunu, muayyen müddetle
rini doldurmuş mahkumların, 

gündiizleri hapisaneden c:ıkıp 
dışarıda çalışmalarım da miim· 
kiin kılmaktadır. Fakat kanu
nun temin ettilYi hu imkandan 

·maalesef, hiıler miistefit ola
mıyoruz. Hakkımız oldu~u hal
de; bu istifadeden mahrum ~a
lışımızın ~ egane sebehi ic;e. Is
tanbulda bulunmamızdan iba
rettir. Halbnki. İzmit, Bıırsn gi
bi vilayetlerimizin hapishanelc
rimlc ~atan, ve bizim vaziveti
mizde bulunan mahkfımların 
miist~fit oldukları hu haktan 
bizim mahrum kalışımızın sebe
bini bir tiirlü kestiremivoruz. 
Ve bunun için ciddi bir sebep ve 
eng'CI huhınabileceğine de ihti
mal veremiyoruz. Ru~iin bu 
mektubu yazı~ımızda. na:rnrı 
dikkati cclhctmekle, bu sarih 

kn,·ıı .. t.11r11 fornc'h mı7. 

ümididir: Bekleriz ki, bu ma
kul. bu masum, ve bu muhik Ü· 
midimiz de kırılmasın!,, 

Benzin satışında da 

ihtikar mı başlzyor? 

uzamanın şartlan içinde, 
benzin iktısat etmek 

maksadile alınan tedhirJerin el
zem ve yerinde olduf!u muhak
kak. Fakat benzin, bir cok ev
lerde, bir temizlik vasıtası ola
rak ta kuJlanılır. Ve hu is için 
sarfedilen benzinin miktarı da. 
harcanmasından c:ekinilmiyccek 
derecede az<\ır. Halhuki. hiz, hu 
isimizi görecfk miktarda ben
zin hulahihnekte bile. biiyiik 
miisklilatla kar~,lasıyoruz. Me· 
sefa. şahsen kendim. kiifiik bir 
kolonya şi!iesini dolduracak 
miktarda benzin bulabilmek 
için. bir çok yerlere başvurmak 
mechnriyetinde kaldım. Netice· 
de ise, aradığımı bir ec7.ahane· 
den temin edebildim. Hem de 
kar paradan biliyor musunuz? 
Kilosu 160 kuru:ı, üzerinden! 
f;iil'iilih·or ki. ıktısatta ifrat. ih-

tikara yol açmaktadır. 
Ve benim temenni ettiğim ne

tice de, bunun önüne ge(ecek 
basit ve zararsız tedbirin bir an 
evvel alınmasından ibarettir!,, 

Şileliler bir hayır 

sahibi bekliyor! 

11 Biz, Şilelilerin de yerine 
getirilmesi kolay bir di-

leğimiz vaT: • 
Şilemizde, bir Değirmen Ca

yırı Camii ile çeşmesi vardır. 
Hem cesme. hem de cami tami
re m~htac:tır. Fakat maalesef, 
bu tamil'in tarafımızdan yapıla
bilmesi, bugiin irin imkans1~dır. 
llplhuki, hu tamirin yapılması. 
azim bir külfete de miitevakkıf 
de~ildir. Bizim bekledieimiz 
şe;v. hayırsever bir vatandaşın 
bize hu iş i~in yardımda bulun
masından ibarettir. Bu yardımı 
yapmak. o hayır sahibine hem 
hayli sevap, ve dua kazandıra
cak, hem de hepimizi kendisine 
minnettar bırakacaktır. Kosko
ca bir memleket kö'!esinin kal
bini kazanmak u~runda kiiçiik 

bir fedakarlığı (ok görmiyecek 
vatandaşlarımız az olmasa ge
rektir: Bunun içindir ki biz, bu 
satırların gazete sayfalarında 
yer bulmasının, büyük arzumu· 
za bot bol kiifi gelerdi kanaa
tindeyiz: Ve bu kanaatin verdi
ği ümitle mahrumiyetimizin a· 
cısını gidermiye çalışarak bek· 
]emekteyiz!,, 

"Bizi postaların azlığından 

kurtarm ! ,, 

119en, Van'da kitançıhk et· 
mekteyim. Van'a. hafta 

da iki sefer yapılması mukar· 
rerdi. Halbuki, maalf"o;;f>f. böyle 
bir kararın mevcudfyetine raii"· 
men, • ha1a. haftada vahwr hir 
posta yapılmaktadır: Biitün 
Van'hlar namına yaut1i"fm ta
lep, yeni bir istek lleğildir: Ben 
sacfece. verilmiş bulunan bir ka· 
rarın tatbik olunmasını istiyo· 
rum: O karann tathikini "" ka
dar az beklersek, duyat'ağımız 

minnet, o nisbette biiyUk ve o 
nisbette derin olacaktır!,, 

Yalova • Orhangazi 

yolunun berbatlığı/· 

11yalova ile Orhan Gazi a· 
rasında yirmi ih; kilo· 

metrelik bir şose vardır. Ve İs
tanbula ait bulunan hu yol. su 
anda berbat bir haldedir: Hele 
son yağan yabnurlar ve kflrlar 
bu şose üzerinde hf"rhAn~i hi· 
vasıta ile ge('meyi. adrt.n hütfüı 
melekelere ihtiva(' gösf Pren hir 
marifet haline eetirmic;tir: C'iin· 
kü vol. fena halde kavmıs hu· 
lun;,,aJ<tadır. Ru yfö:ifen. hıı 
~ünlerde, hiivi;k ka?aların ııcı · 
~ını <'Ckınive bile hi1P mal-ıkflm 
olacali'ımrz. da mnhakk:ıktrr. Hıı 
itibarla. tam zamanında v:rntıiı 
mızdan kati~·en emin hulunıhı 
~umuz h'u ikazın. muhterc-m f-.. 
tanbul Valisi tarafından ehem
miyeth~ nazarı itihare alınması 
m beklivoruz: Ru yol vaoılma· 
dıih takdirde vuku hula<':ık fa. 
cialara: "Kaza adını vermek 
yerinde ıröriilemive('f"ktir: Zir;ı 
kaza, göze göriinmeden hac;a ge
len, ve önüne geci1nıesi miim 
kün olmıyan facialara verileı 
isimdir: Bu hal'ap yol iı-e. yava-. 
yavaş nan zehirli bir ''ılan ı?ihi 
basım her~ün biraz daha kaMır 
makta. ve boğazını bir an evvel 
sıkmamızı bize sarahatle ihtar 
etmektedir!,, 

Türk • Macar 

Ticaret Anlaşması 
Budapeşte, 11 (A.A.) - Türk 

ticaret heyetinin reisi Şaman, 
';Magyarosag" gazetesine verdıği 
bir mülakatta ezcumle şunları 
söylemiştir: 

"Türk ve Macar hükumetleri 
mevcut mukaveleleri tasfıye ede
rek bunları şimdiki ihtivaçlara 
uvrlurmaya karar vermiı;le"rdir. 
Bu hususta Macar h:ikumeti ta
rafından yapılan davetten dolnyı 
memnunuz. karşılıklı anıayış 

müşterek gayretlerin iki devletin 
arzu ve ihtivaçlarına l'ygUn ola· 
rak ncticelenmesP e h.idim ola· 
caktır. Ikı meın lcketin ekonomik 
bunyesi birbirinı tam.ıınlanıakta 
dır. Bu suretle her ikı memlekı>t 
de pek yakında aktf'Ciilecek olan 
mukaveleden ıstıfade ed bilecek· 
tir. 
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- ·Amerikanın emniyeti ve ingil
eye y, rdımını alfıkadar eden ka

'11 l,\vih:ı.larıııın kongreye tevdü, 
llün °en mühis meselesı olmak,.ı 
am etmektedır. 

..._ Gumın dı •er muhım bir ha
esi c!..,, Sovyet - Alman anl~ma
Jır. 

~merikanı:ı Yardımı 

Döı-t günliik Bayram t~tili 
esnasında diinyanın sıya

ve askeri \·aziyetinde mühim 
ğiıiiklikler olmamıstır. 
Amerikanın emniyeti ve İn-

jltercye yardımını alii kadar e
~n kanun Hıyihalarının kon· 
eye tevdii, giinün .en mühim 
eselesi olmakta devam etnıck-
~dir. . 
Roosevelt Kongreden iki bu

bk mil~·nrlık tahsic::nt ile bern
~r en geniş ıııfmasiyle tam sa
lhivet istemiştir. Itoo. C\'Clt bu 
hJahiyetleri kullanmıyacafrmı 
~kat ani kararlar 'ermek icap 
hiği zaman bunlardan istifade 
tleceğini söylemi~tir. 
Kanun hiyibalarınm kongre

e teslim edildi~i hir zamanda 
tallop ınüesse~esinin yaptığı 
ınket neticesi, Amerika efkarı 
l.ınumiyesir.in % 65 i_nin -har
e götürse tlahi- Ingiltereye 
eniş mikyasta yard mn tnraf
l'tr olarağının tebariiz etmesi 
byanı dl.klrnttir. 

Bu l<l} ilıalarm kımgrc azn"ı 
~rafındon pek küçük bir nnıhn· 
efotle kabul ediJcceği ve hu sn· 
ede, Hit!er İmııaratorluğunun, 
uruldu~u ıniiddct kadar kısa 

lir zam:nda yıkılacağı tahmin 
emmektedir. 
1\fes'ut bir tesadiif olarnk hu 

amm lfıyihası 1716 nuınaralı-

ıır: 1\Ia\funclur ki 1 i7G. Anıeri
:ı istiklillinin tnrihidir. 
Bu l nrclım planının en mii

im nol~talarınc!anbiri, Amc i
tanın yalnız İngiltercye de~"il. 
lıiidafm•sı Amerikanın emnive
i icin lüzumlu güriılen bütiin 
\-ıeınleketlere yardıma karar 
ermesi keyfiyetidir. Rinacna
eYh Amerikanın bu \'ardımın
l~n İ11gilterec1en başka. Na'Ziz
nin cok eyler iimit ettiği fakat 
ide etmive mu\'rıffalt olaıııadı
h Cenubi Amerika devletleri, 
atta Frama dnhi btifade ede· 

'ek demektir. 

Amerikndan gelen haberlere 
töre, Yichy'dcki Amerikan El
iliği Miiste~arı Murfi'nin ~ima
l Afriknda Ge.neral Weygand 
e yapacağı konuşmadan sonra 
ereceği rapor iimit verici ına· 
~iyettc o du;.u takdirde Ame
tika, Frnnsanın Akdeniz mü -
emlekelerine de yarchm C'tmiye 
la:tı.r lmlunmaktadll'. 
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["MYlldYA•!~~ 
l NIGt11AllVl\Q 

KEDiMiN Gozl ERi Beyoğlu Halkeyinin scm.-... e-
, li neticeler veren güzel 

.a teı;ebbfü;;lcrinden biri de J1er se-
_.. ne yaptığı kitap ckspozisyonu-

dur. Bu sergi bu sene de l apıla

Kitap Sergisi 

cak 191lı da neşredilen eserlerin 

Günün diğer miihim bir ha K A R ş 1 s 1 N D }\ tc-ıhiri için şimdiden hnızrhk disesi de. Sovyet - Al- bnşlamı~tır. Bu vcsi!e ile mem· 
l d lckctin irfan hn~ atına güzel bir marı an asması ır. 

Ru anlasmanın hir kısmı. bu- bilanço arzedilecek. 
dnt ahali ~-e emlak miibadele- }'azm& kitap de\•rinde şark, hu 
sin~ aittir. Bu anlasma neticesi. sof~arda. bardak ıçıne. sa1ata ~anatta ı;ok ileriye gitmi~ti. O 
B:ıltık Deni7.inden Tunanın Sov- Dün sabah, banyodan çıkıp, y • şekl! l!<:rilerek oturtulan peçete- miikemmel tezhihlcri, o nefb 
''ct•t>..-e ait huhtl"'an Sen Jorj ağ• kukuleteli hamam bornu- ..... ·····~ azan . ·-········· kr gibi sahte, gülünç bir itina ciltleri bn~arabilnıek değme S3 ;rn'l kadar 1 iitiin miisterek hu- zu sırtımda. giyinmek üzere ya- + 1 ile ye.dPştirdikten sonra evve'!A oatkarın işi değildi. Yalnız kitaı 
dnthr me-;eJ~leri, ihtilaf nokta· tak odama girdiğim vakit kedim f aynadei kendime. saniyen dolap o zanıaıılar amnıe'nin menfaati 
Si kıılmımrnk fü•:ere. hııllcdHmi~- Ze:vnep'le göz göze geldim. A- i R e f .• k H a ı ·• d tepesincl;!ki kadime zaferli bir ne :yarayan bir 'ası tadan Zİl ad, 
tir. Bu hududun Almanvn tara- yaklarını altına yumuşacık kıvır nazar fırlattım. Ayna bir şey de- -divaı. edebiyatı gibi- havas~ 
fmdn kalmıs ne kadar Litvan- mıs göftsü bir beyaz krizantem medi; zat.en aynalar hakikaten mahsus bir lüks halmde kalı~·or 

1 aı'bı' kabarık ve sankı· rayı"halı •· •••••••••••••••-••••••-•••••• • • •• •••-• d11 B".r ku"'tt't'phane ed"n l>'ıl n"' yalı. Leton:vah Estonya ı ve Be- ,.., · ' hissiz. hc:recansız. donuk. mad- · 1 1 c 1 "n 
sar:ıbyalı halk varsa S~vyet itiyadı hilafına nedense uyukla- lümü hafif. bir memnuniyetsiz- ııu yapmadı ama yerinden bir- deten sırçadan yapılmış olmak1a biiyiik bir ser\'etc bağlı idi. ilme 
R11sy~Ya. huna mııkaf>il Rmvl\- mıyordu: düsünmüyordu da ... be- lik kapladı. "Sunu kovayım oda- denbire fırlayıp askımın sarkan bt•raber mı:lnen fevkalade meta- he\'es~~r . bir adamı.ıı :"nüracaat 
nrn İc;ı?ali altmilftki ara7iıleki ni tetkik ediyordu. Siyah elifli dan. nhat giyineyim, diye dü- ucunu yakalamaktan kendinı nı-tli. sabırb,. vurdum duymaz edt ccekgtı k1tbabık kebn.dı ehle lltopd~ .e 
A 11n .. n1or el"" Almanyava inde e- sarı kehribar gözlerinde, dikka- şündüm. zira iş fanilayla bitmi- rnenedemedi. . ı d·,. ş-vet onlarda zerre 1 e me · er. a!:f ·a ıı· suret c c ı-

.. " t· d k k b" sk . ~ey er ı.. «.; '· ·ı . . k~ kt B dilccektir. ım en açmıyaca ır şa. ın- yecek, sırtlayacağım daha neler -Hişt! Kışt! kadar hisli1.ik ve heyecan kabili- ncuı mı:_~mt; un _an yo.. .~ı. u 
Yeni ticn..-Pt anlasm~smn f.!e- lık, biraz da rikkat vardı. Kendi var!,, Bu sırada, cekindiğim göz- Diye acaip sesler çıkararak ı· . t;dadı olsaydı karşıların-! mer.burı mahruını~ et yuzunden 

11·-cc h11. 19:rn da Yanılan 1 !l40 kendime· "Neme şa~ayor ve neye ler kapandı·, artık yumuk yüz, kovdum: sıçradı, ~idip aynalı yle ıb. ısı. ım rırova veya tuvalet kimbiHr ne büyiik :tckalcr inki-
.. k h t d ., d. t L 1 c a ır ıan ,... f t· d · l .. ·· ·ı · SPlu•hnd:ı veni'eştirilen ve Mo- arşı mer ame uyuyor·" ıye bir pudra pomponu kadar sevim- dolabın üstüne çık ı. aure ve vapmava başl?.dı mı. daha yarı-ı ş1 a .~ cıncmış er, sonıııı gı mış· 

lotof'un Rt>,.lini zivareti esna- düsündüm. li, hoş, okşayıcı, fakat manasız. Haı·dy'nin budalalıklarını andı- sına ·varmadan ortalarından eruır. .. .. 
sıncla genis~etilme-;i ksmıTla.,tı- Aynanın önüne gelince birinci natıkasızdı. Uyanıp ta görmesi ran hareketlerimi artık "parter,, "çat!,. diye ikiye ayırlırlar. hat- . }~undan _dola~ı kutuphan~ -~a-
rılan •"ınaTet muahe<1P<ıindt"'n haş merakım halloldu: Zeynep, mu- korkusile sessizce, usul usul, "ek- den değil, balkondan, locadan t~ b' oı11p yerlere sacı-! hıh• zengınlerın hafız-1-kutub-

1 '· h kl ak kı: f ti h t t " k hk h a ın oarça · 1 .. • ·· b .. t ·· ·ı· b b ··t ka lıir sev rlcğilcliT. Rn veni an· a t · ya e me ayre e - meden bir çift. çorap aldım: ka- seyrediyordu; hem de a a a lırlardı! Ya dilleri olsaydı? Ko-ı' hugu.' u
1
dun_ ı ım ~r ta ınbı? mu e 

tasma. hir kac av.fır l\loskovacla mişti; zira uzun tüylü beyaz si- nepe".'e oturdum. bir bacağımı atarak alay etse bile kendisine 1 b'le boyalı bir kaka- :ıssır o ugu mum az ır me\'-
1 ~. 1 b d .. azman aca ·' . . h"ld ·~. . . ı, nuşmasa ar ı . . . . ı J'i ·d J. ça•ıc:an Rus ve ~ lm:ın nıiit"has- ecegım c en e ırı, ' - diktim. öbürünü kendime çek- vnhcnmivPt'PC1ımı l un 1" 1.. a- van cehreve. hk a~azsa dıllcrı-ı • J · . . . 

S·ı~l"'l'ının mı··,~.akerelerinin neti- ip, esmer ve kadit bacaklı. kaba- tim, koncunu parmaklarımın ~ . k 1 d va• Hamnt lhrahım Pasa Ncdıvım 
- ~ .., " t l k b" k d" . d d --~·/"\ '\.-"'4 . ·mz._.. .ı: nı Cl artr ar 1 " . b f" t h . l 1·;ı;· , ('ec;iclir: asa ır . e ıyı. atntlırıyotll' um, başlarma geçirdim, tersine çe- /Ao .:v- - Sinir:::iz aynam dayandı: fakat u şc~e. ı eve... ey e ı,.ı za-
. Bu anlasmwn ır.öre. iki tnrnf "miyav!,. dıye mı a ı ta ı ses- virmeye koyuldum. Sahi. çorap hana öylı: !?'eldi ki ~inirli kedim., ndıun ~~ırdın_ btkı ~ıduna:.e.~_cthlc t~kk-
lll'ihs.rlele sur"tiyle daha rrr.ni« lenecektim yoksa .'tıss! .. diye mi giymek epeyce zor. idmana muh- k d" · ·· tutarak şöyle say-ı ın. e~.e ıgı ası e • ~up e ~o 
l•ıı'kvastn tı·,.,-,.·ı mı··ıneshett<>-ıle i'fkelenecektim. henüz belli de- . . . . N ·x. . k.ı::ı•i:U'lllJ. ı.>usouı.un ı.ıu ."' ..... "·d•l· en ınbı gludC' . . ki- e& candan 2elcn bir şükran 
• •... -·1d· k 1 w b dan "elı'yor tac. muğlak bır ıs ımış; e tı<.rı lık ae'mişti. Adeta diyordu ki: maya aşa ı. n'ıdas·ıdır. blılıınaC'aklardrr. Alnııırn-a ~ov- ı•ı ı: sas ın rgı ura "' - büğ'rü, ne yanptirü ve ızirüt şe- ,.., 

1 · du. Merhametinin sebebini debi- - Hayret! Hayret! Demin ka- _ ı adet fanila. 1 adet kaJson. İhsan ed.üb, kerem buyunıb, himmet yt>t Rus,·a:rn her tiir ii sanayı t "Ş . killere girmek 18zım geliyormuş. fandan aşaırı arşın arşın kumaş 
2 

'sk . 
1 1 

b 
mamu'latı. Ru .. va clıı Almanva- raz sonra keşfet im: u ınsan- Aman, kedi görmesin! "' 2 çorap. 2 jartier. ı .arpın, . . .. .. ey eyu 

t 1 t lar ne ta haf mahlUklar! Bir gün- geçirdin sonra ayaklarına birer göm 'ek. ı askı. ı kravat, ı pan- Lutfetd: bendesıyne kutübhane hız-
ya ham m:ıdıfolcl', pe ro ve J?f' - de kaç kılığa ~riyorlar. kaç çe- Gördü ve galiba yine gü- kılıf, üstlerine de birer cendere.. talon, ı yelek. 1 ceket-. etti 14 metin 
rol miistek:ıtı. gıda ma•lile1erı ve 't t'" d ğ' t" . lar bu··ıu··n hu B 1~ bak k' Şimdi de bacaklarını iki oluklu parcat Şı"mdı' sırt'na 1 palto a- oı tıizme. - i - celilin efendim hlidfı bı.lh.ftrsa lltt«ilav \•cr.-celrtir, ş1 uy e 1ş ırıyor , lümsedi. e aya ın ı, b t 

1 
, 

"'' " " h tl e yor? Ne boş çorap ... - aer"in tutmak icin sim- bir dar tuluma soktun; u u u- laca·k. baş111a 1 şapka koyacak. bilir, "'-lmon nnzcte1eri hu ımlac;ma za me er n ye yan . '"'' ,.., F> b' ç !>d k 'CC h t ad h 
r.. .... "' tl' emek. ne lüzumsuz masraf! .. iş- di !astikli. tokalı, çen~elli. kıs- mu da omuzlarından inen ırer lıovnımıı ı atkı saracak. yekunu 0 an '°e eı · a ır - 1 - az e as-m :•nns. el etivJe ha,.?re ı neşri- 1 tt d A 1 a bı"r - tik retin, 

.._,a .. t'ıı '-ıılıınm~ktadırlar. te kedim öyle düsünüyordu; öy- ka~lı. kasık bağının küçük nü- bağ.a asıp tu ur un. .Yr .c.~ 17 ye <'.ıkaracak! Bu mu pra .. , 
" '· '' " l .3·· •• d" - .. ı· "l·n de bana acı munesı' hır' şeyı.er, aletler de ta- sürü düğme, kopça ve sıvrı ıgne- l)Ortatı'f asır?. St'ı' rat ve elektrık 1\latbaacılığın teessüs Un den son Pr .. ,•da ga1ete.,i. SoVY. etlf'rin e cuşun ugu "' - ı 'bl' tl k't 1 

... d kacaktım.. ı,ıtanır gibi oldum; 1i toka! Bakalım daha ne saçma- asrı? Ha. eldivenleri unuttum ... ra tez H ı. sana ı ı apar, me-
hiç kimseve alet olm•vac:>kla- yo:_ °Haydi. kücük nankör, dive arkamı döndüm. Sıra iskarpinle- lıklar yapacaksın... Yahu! bir eldiven? Ne gü'ünç kıyafetli rakhlar eJinde nefis eşya olarak 
rını ve va•nı7 Son·«'t flHc;,·ınıın cık1stıın. nohut kadar aklınla re gelmisti. İçlerinden kalıpları- daha hic soyunmıyacak mısm? mahluklar bu insanlar! Bu insan- kaldı. Kitap. asıl vazifesi olan 
m«"nfaatll'rine uvcrun hir -ıivaset sende mi fi]ozofluk taslıvacak- ru. cehrerne kan hücum ettiren Kavdı hav&t şartile mi giyini- lar, işitmesmler ama. ne maska- talin- ve İr}ad hizmetini ondan 
takio erlf"f'P1c1r.rini ft>Tnuliz rHi- sın! Arkamdan bornuzu attım ı.:~ •- .. ····"'" M~ç;ı" ,.,_ırt;..,.,. ı...,. iş yorsun? Hem ne oluyorsun? Dö- rr ,...,..,,1,,.~• sonra ~·apmaya ba~Jadı. 
ren Mol"tof'un nutkunu hatır- O h. 1• ~üşecek. itişecek misin? Üzerine Bizde kitaprılığın terakkisi son 
1 ..... ttı'·tan son•a. h11 anlac;manuı ve haslaciım giyinmeye... · a' ~-: ~~~· l ~ ~ 'tr · """ J .u··vu'"k Tu''rk ı'nk'ı 1.a·hından son-

.. ı;. ' .. 1 · · ·· : d · rmıy0 ~;; :,ıo - ~ halk ü~üşüp birer tara.Lindan se- l!~'A[ 1-.: r ~ 
da. hu siv:ı.,eiin e"asına m·gım ;~z ~~~~ u

7

::;:ke~?mi ayJikk~tl ~~ ~ ni saatlerce çekistirecek mi kiJ7..0t\ }d ~,-;-µ,.. adır. Buna harf inkilabının da 
hulnnıl •rrıınu il~vP "tnı .. kte ve merakla. inatla t::ıkintPn vaz geC' bu dere<'e sanlıyor. sarmalan.~-1 - oiiyük tesiri olduğunda ~iiphe et· 
Sovvctlerin. doğrmlıın do~nı:vrı . "Bana ne? Ne istersen 1 ~l~ uıamau \(l.Aarmanın Ul> ne- yor. ba.ğ'anıyor, dolanıyor, ço- zeyuı.~!J , ;:,ınırıen - gevşeaıgı 1 miyor~tz. Memleketin irf~n h~ya-
vey~ rf0Jay1sivle ken<lilerinr t"· rrııv,oı;;. t n hı'c bı"rlniz hakkında v'i, hatta daha zor1ucasıdır; az zülmez hale giriyorsun? için olacak. degme mak- tına hızmet eden ehemınıyetlı ta-

h t .. vap. ...a e d h k ·· t" t kt d 1· d tl t · l d l k" ('a\•iizrle hnhınmıvan ii ''" hüsnü zan beslemivorum ki...,, a a n;us _u ~ere o uraca un, F'enası şu ki. bu esna a e ım yajlr havanı hasedin en. ça a a- lu' er yetişti. On an evve ·ıta· 
komsula .. ivle c;olh ye mitcınle- d' ek basını göğsünün altına muva?:enemı guç buldum ve ke- kravat askısuıa ftti. Zeynep, cak kadar gül pıembesı ağzını hını bac;tırabilmek yaz.ana ait bu 
n.~et halfr<d~. nşam:ık istediğini s~k~uyor. dertop olup derin, ka- dime gülünç olmadığıma çok se- şimdi de, bicare boynuma renk bütü~ ,genişliği ile aci;ı. pürtürlü lunurdu. i\lüellifin edeceği isti
~"'·1.-ınekferoır. vrtc:;ız. egoist uvkusuna varmı- vindim. Avakkabı ,giymek? Ko- renk. upuzun bir ipekli bezi. ö-ı dilini hana doğru u~;ıttı, u~~n fnde de kitabının neşredilmiş ol-

Sov~·ctlcrle Almanlar. a"ac;m: 1 v(\ .. ~ 11 lay iş mi? Bo_ğaz muayenesine de zene bezene, pek rahat, pek hoş, uzur. esnedi: sonra Ne halı_nı: ınac;ındar. ba!jka bir ~ey değildi. 
da \'ıuııbn hu anlasm::ı •lP, yem varaması icap eden bir nikel a- Pl"k şerefli bir nesne, bir hür:i- varsa görün; sizin icin kendı.mı Bı:ndan dola,·ı kitabın tab'ı için 
arazinin Sovn~tler Birli;;.irıe in- !eti. topıığcmla iskarpinin arka yet insanlık alameti imiş gıbi daha fnzla üzmem! .. Derecesıne asgari nrnsraf ihti;ıı·ar edilir ve o 
tilrnl etmec;inden miite-v~lJit me- kısmı arasına yer1~stirdim. üze- doladtğımı, düğüm'ediğimi ve i.c cekti. ba'.:ını göi!sunün pufla '\'i.izden nkarılan kitaplar nefaset 
selcln de rl11'1il ohnnk \i

7
.-,.e. hii- rice ağ1rlığrmı verdim. bir taı-af- aynaya bakıp yaptı,ğım marüet- tüy'erinc soktu. uykeya ~ardı: dep-1: birer ze\ ksizlik nümunesi 

tiin ikhc;aıli m"""'"lcri, iki m"'m ı\i'mıu. ıı.ına ııe katlanmış -~- tan da· demir kasığı çektim; ten gururlandığımı ,görecekti: re- _ Doğru, diyordum. hıJk;ıtın olurdu. 
Jelc,,.tin me1,f·ı:-ıt1Prhıc ııvg-un bir L tülü fanilama attım. on "giim!.,... Ayağımın biri. meşin zil olacaktJm! Yumruğumu salla- sihirli elbisesi sırtında olduktan Ve yine hundan dolayıdır ki 
selcilde hnlleclilmek isteniyor. dü~melerini çözdüm. kafanın ıı:e- ve kösele cenderesine girdi ve dım, söylendim: "Defol nankör ged -ne soyunma. ne giyinme, simtlil·e kadal' bütün eserleri 
· Ru anla ma, ayni znnrnnila, çeceği yeri genis1ettim. k<?llanmı bu sesi işiten Zeynep te alavcı mahluk! Bazı· insanlar gibi sen ne caması!' masrafı. ne çama~ırcı -Refik Halidinkiler müstesna ol
Ahııcrnhrın uzun bir mukn ve- soktum. marifet yapan hır cam- gözleı-in: açtı. baktı. Basını salla- de alav edecek efendini mi bul- derdi. ne ütü. ne kola ne terzı ve mak şartile- seri halinde bir ~eşit 
met harbine hazı..-Jnnmıva f.;ahş- baz tavn aldıktan sonra epeyce m1ıdığına ve içinden "lahav1e,. ~-·-., · mağaza hesanları- bize sac::mak- iizere bası1mıs tek miiellif ~·ok-
tıkl:mnı ,.e İngiltere~·e kal'sı ya- güclükle bunu sırtıma yerlestir- çekmediğine pek emin değilim! J ta ·ve kızmakta hakl..ısın. Dilin, tur. En c:ok e~erleri olanları bir 
rıac::ıklan :veni taarrm:l:ırd~. dim. bir derin nefes aldım. Ke- Art.ık kordonları ba~Iayacaktım. ~/~~~ ~, bosuna ~evezelik etmeve ve ha- kiitiiplıaııede bir ar~da toplamak 
Sark huıhıtlarmdaki emnivetle- dileri ~ü1mez sanmıı.yıruz; evet, Allah ~jsmanların yardımcıSl ol- ~ ~··~~ c;ına iş ac-mava sebep ol;ıcaE!Tna. hepsini bir sıraya dizebilmek im-
rini venirlPn ~:na1lti altına al- filvaki onların ses1i. kaba. müna- sun Fotinlerinin üzerine do!Zru, l bilakis. bütün tuvaletini temine kfın hnriciııdedir. Hepsi, büyiik, 
rnak istediklerini göstermekte- sebetc::iz bir gülüsleri vnktur ama tanmır gibi. secdeye eğilmek. iki Keııci'l~e eıım .ermez_. gu- varamak suretile sana ne derece kiiçük, uzun, kısa bir halita ya-
d" manidar bir tebeı::sümleri oldu- bilidiim olmak .. hem zor, hem a- cüm yetmez hır vazıyette favdah .. Tabhıt;n ilk insanlııra pın·. ı;ıundan has"ka hu anlasma <1ımu ela inkar edemPVİZ. İste, yıp şev! bulunduil:umu kedi pek ala anla- ihsar. etti11i pos• <>c::ke muh;ıfa- \'azma kitapların lüks eşya Sl• 

Sovvct1cr1c Almanlar 8l'as1nda Zeynebin. dudaklarında ha~ım- _ Nedir bu yaptıkfarın, dl- dı. f~tursu,;c-a. yüz~~e baktı; b~ za etsevdik te bin zahmet. bin nıfına hasredilmis olmaları kitap 
vukun ,-eldiği bildirilen hasma- dan fanilayı ııe<'irme amelivPsi-. yordu kedi, divanera kalem nist? bak~sı~le: İyı etmışım d~ em.nı- m::ısrnf mukabili iğreti ve ktrPl~- merakını azaltmıs değildir. l\lat
ne lmreket1ere ve Sovyet Rns- ne karsı, bıvtk altmdan böyle bir Ayaklarınıza daha zahmetsiz gi- vet1ı bır yere oturmuşum:. ~~ıb_a tı libaslara bürürmek mecburı- hu kitaoJara merak sa.,.anlar ("Ok· 

yaya karsı Alman taarruzu ihti- gülümseme hasıl oldu: yilecek, daha sade, daha sıhhi, t~kıp takıştır~~~tan, 1 çozut> ı- vetindr kalmac::aydık! hır. Onlarm tabi ta,.ihleri. adet
maline ait olmak üzere son ı?iin· _ Hele şuna bakınız. sanki bir kıhf icat edemez misiniz? l lıklemelrten. egılıp ka k~~kt~n. Böyle düşünerek pencereden terinin mahdut olınalan gibi kıy 
lt•rde ortada dofoı;an rivayetleri al cambazhanesinde numara ya- ömrünüzü daima iki ayağınız ıkınıp sıkınmaktan. çektı~ı cıle- baktım. hava vaihnurluydu:. çı- metle rint tesir eden hususi~·et· 
tek7in etmesi dolayısiyle ehem- pan bir artist! Sırtıma fanilayı üzerinde gezme1'1e, yürümekle den aklın& heyhevler e:eld_ı. Ha~- knrken portmantodan şemsıye- lcri vardır 
miyetlidir. gecirdim diye, nerede ise benrlen gectiği halde bu mese!eyi daha 1 kı da var, mazurdur!., Dıve du- mi de aldrm ve sokakta onu da Eski kitap meraklılarmdan 

M. ANTEN alkıs bekliyccek. A insan oğulla- esas1ı öğündüğünüz zekanıza 1 şündü~ünü an1.atıyordu. Kra"~a- etçtım. Sırtımda. muhtelif boyda. Hnlif efendinin hir cilde 300 al-
------ n! Yirminci asrına yetistik diye daha 'uygun bir tarzda halletme-. tım1 ge:lişi güzel bağlayı_ve~dım bkimde. renkte 20 parca esva. tm yerdiğini bilirim. O zaman 

-~--. .. _...,., .. ._...,-.- ... - .. -r-i_•_P'l_l'.,.."'l"'P"ıı:r"T'l:rn~~~~E~ 'ftihar ettiğiniz medeniyet ve yi düşünemez misiniz? Biçare ve sırtıma hemen yeleğımı ı:?e- ayrıca kafamın üstünde. bir değ- hu mühim parayı ve.,.mis ve iki 

r{,~~1 ~in.' im' - ~iftfı~:- "_~.- . nrakki devrinde hiıla büyük de- görenek esirleri! Ne zamaa Çin- cirdim. Yelek? Zeynep buna. b~ neğe b::ıjl:lı kara renkl.ı. çadır ay kitnhı ync;t·~nın altına kova-
-~-• ı ı<'leriniz gihi kafadan inme göm- lililtten kurtulacaksınız? önü başkı:. kumas~an. arkası yı- minvatürü veya mantar azmanı rnk öv]" nyumu .. tu Pariste dört 

· ., C ne bask~smdan. dort ufacık cep- · · b" mlivon frnn!?a satılan eski baş· <•k ve fanila mı giyersinız. a- d .. 1,., :.ltı du·· i7Tnelı'. tokah vn kolsuz münasebetsiz ve acaıp ır nesne 
b 'tl t' k o böyle itap ede ursun gom- - ,..,.~ '-.& ' h n•ki: Bn,.toux'nun kiitiinhane-

ELM VE ARMUT 
ikisi de bu mevsimin taze ye-ı dt>n hepsi vardır. Bazıları bi
i,ler;nden. hcın de pek pahalı rinde daha fazla, ötekinde daha 
ğiL İkLin.den de şüphesiz ycr-ı az, l.\'Jesela çelik madeni arm~~

niz. Fakat hangisi daha üstiin- ta binde 0,40, elmada 0,30 nuli
lir, diyt belki merak edersiııiz. gram, ont,n _yanında manga~~z 
~ısini mukayese edince ınernkı- armutta 0,0.1, elmada 0,45 ~~ı
z.. zail our:. grnın. Bu maden nisbetlcrınm 
"Armndu soy da ye, elmayı hepsi toplanılırsa, armudun lc-

\y da ye., kaidesini, tabii, bili_~- hine biraz üstiinfük görülür. 
ni:z. Atalarımızdan kalan bu Su· Fakat armudun iistünlüğü a
ıu hikmeti armudun kabuhla- sıl, ro~forla kireç arasındaki nis· 
tun az rok kireçli olmasından- betten gelir. Armutta fosfor da, 
r. Bazılarının içinde d~ fozla kireç tc, yüzde 9 miligram bulu
rcç bulunur. O vakit hiç yeni- nur. BlUllarm arasındaki nisbet 
mez. Her halde, içi çok kireçli tam bir olur. Halbuki elmada fos 
ınayanların da kahuğu soyul- for ıo. Jdreç 4.5 miligramdır, iki
nk lazımdır. Halbuki elmanın ,inin arasındaki nisl>et 0,45 ÇI· 
\\huğu kadife gibi ~ uınuş~~tır. kar. Bu iki madenden v.ücudiin 
ima kahuğile birlikte yenılınce istlfadl!sİ, ikisinin arasındaki nis
azına zarar ,·erıııiz. . bt•tin hire yakm olmasına göre-
Eimanın kabuğile ycnilmcsın- dir Armutta iki maden arasın

l!ki bir hikmet te A vitaminin cJ:ıl~i nisbet tam bir olduğundan 
lınada r1aha hr.reketli olmasın· ikisinden de istifade tamam olur. 
andır. Bu vitaminden armut}a Armuttakilcrden istifade ancak 
hc·nk yiizde 12 ölçii buhmdu~u o 45 bu iki madene en ziyade 
alde elmada yüzde ~a!1ı 100. ol- <:~cı;klaun kemiklerinde ihtiyaç 
fi bulunur. Her ycnıısm A vıta- olduğundan armut bu bakımdan 
ini dnha ziyode k_a?~J~rında çocuklara daha faydalı olur. 
uhmduğunu da bılırs!nı~. Bl u k ... daT ki cocuklann A vita-
itamini ikisinde dl! &:\'Dl nısbd- :". "" "ht' , l rı da çoktur. 

d 30 "l .. U2 utta 22 mınıne ı n ac a 
İ' ~7. t30. C ç:itnrıi~~·:rmutta 1 AT!11uttaki foı;f?r ve k!rec ~a!da-
ına a D k k' A ~an it ıo;e t>lmadakı A vıtamını de . elmada 3. eme ı ,.. 

1 
.ı 

. . 1 b k mından u:111m ıtı•ur. aska \'ıtnnun er n ı . . . . . t 
· k k Onun ıçın en ıyıc::ı hem annu <tl.' • pc az. . , . 
-:tfadcııler bakımından dn ikisi- tan, Jıem elmadan yeme'ktır. On 

~i~ ·ara<:ındn mikdarcn fark az. farın iizerine lıil' de portakal ye
~isindt: de en liizumlu 12 maden nilirsc <laha makbule ~ecer. 

masır ve elbiseyi ası eş ırme , kt elbı'se özentisine zannederim e:ü- müteveff~ Chamberlain'i ra - k tf h" '1tf" .. .. 
Sadelestirmek, azaltmak ve pra- leğimi sırtıma ta ım; be- l .d d k "t' f tin" sinden el n ar ır cı ın uç 3·uz 

r".ket kı' katısından, kolalısından lümsedi Nefes almadan. üzerine met e y;ı e ere · ın. ın. ' seksen lıiı frane-a satıldıi?Jna sa-tl.k sekle sokmak çaresini hala <C •• w ik k f ı· k - · e ken kendi "Ü 
ıd. k di d mavı " n ceketimi ıziydiın, kom· ıya e ı- vo -us ac:aın _ın r . "' - Jıı"t of .. um. Buna tema~ f'den da-blllamadınız mı? deği ı; e . . ayana P .... o,.,- k f t k d de kı '' .~ 

·· t l b ı tımak1anle o mi o .. rttiim lünc -ıya e ıme en ım ..• - l.a pek ~ok ,.~kala.,. vardır. K edimin gii'lümseyisinde ve sume a ı a ı ır ve ked' d k . ~ 
b f lt k rmak "'Rl'<'ala Oh! Nihavet hazrrdım . Mendi- ııyor vr .ımP ver en goge a- Bcvoi!J11 Hnlk"\'1°nı"n b11 te"'eh· bakısında bu sözleri okudum; 1 eyaz as a ı az • .,. : . ,... . - d ~ .. "' " 

ona ~zıcık ta hak verdim; gön- mak arzusuna kapılabılırdı. Bu- limi de büküp üst cebime. eski' dar hak verıyor um. hii-;iinde hedef itHhaz etti~i ea-

Pariste Figüranların 

Boykotu: 

Harp dolayısile A vrupanır 
her tarafında pek çok zor-

lukların yokluk ve 
~tırapların hü
~üm sürdüğü mu 
akkaktır. Bilhas
t mağlup Fransa
n vaziyeti yürek 
r acısıdır. Geçir-

dıkıerı re1a.Ketler dolay1sile bu
gün Fransızların vatanında. b~r
çok kıtlıklar başgöstetmıştır. 

Bunlardan bir tanesi de ateş 
yokluğudur. Odun, k~~~r ve bu 
har ateşi, bunların uçu de he
men bulunmaz şeylerdi_x'. Bu so· 
ğuk kış havasında ateşsız kalmış 
bir Paris düşünün! .. 

Bir de bu donmuş Pariste çır
çıplak soyunup aı:tistlere mo
dellik yaparak geçınen zavall~
ları düşünün! Bu modeller, hır 
müddet. bu geçim dünyasıclır, 
diyerek bu ha1e dayanmıı;larsa 
da. artık tahammülleri kaJ.ma· 
mıştır. 

Kimisi zatürrieye tutulmuştur 
Kim'si üşümekten poz alamıya
cak kad::ır muztariptir; so'zün kı-

Yazan: 

sası bu ışin ımkansız bir hale 
geE!iğini gören artist modelleri 
şhndi boykot yapmaktadırlar. 

Artistler odalarını ısıtmadıkça 
bu modellerin hiç biri çalışmaya 
yanaşmıyacaktır. 

Eh artistlar de şimdi ne yap
sınlar .. Model bulamayınca işi 
manzara resimlerine dökmüşler
dir. Onun için şimdi Pariste ve
yahut Fransada bir (nature 
mort) modası başlamışhr. 

Havaya Fırlatılan Kadın: 

Londradayız. Gece saat on 
ikidir. Birdenh:re kenar 

mahallelerdeki e· 
ıerden bir'nin Ü7 
rine bir borr· 
düştü ve binan· 
üçte ikisi ateş ~ 
dı. Yatak odal: 
rında uyumakta o ...,.ııı.ı..ı-.ııı:.. 

Sevim SERTEL 

lan iki genç kız, Betty ve Annie 
yatak odasının eşyaları, duvar
ları, tavanları her şeyle berab~r. 
bombanın açtığı 60 metre derın· 
liğindeki çukurun içine yuvar
landılar. 

70 yaşında olan hizmetçi Rose 
ise infilakın şiddetile havaya fır· 
latılmış ve evin damının bir ke
narında olan bir saçağa eteğin
den asılıvermişti. Zavallı kadı
nın vaziyeti gayet nazikti. Ete
ği direkten kurtulduğu gibi ta a
şağıya 60 metre çukura yuvarla
nacaktı. 

Derken tayyarelere tutulan 
rojöktörlerin birinin ışığında 
çukurun iç;ndeki enkazın ~r~

·nda bay~ın yatan Betty nın 
-.c;ını dördü. 
Biraz sonra yardım ve itfaiye 

'kipleri gelmişlerdi. Hemen bir 
merdive kopup Rose'u kurtar-

mak istediler fakat o: 
- Benı burada bırakınız; de

di; Aşağıda o çukurun içinde ev 
enkazının arasında iki tane genç 
kız var. Evvela onları kurtarı~. 
Ben 70 yaşındayım, ô]sem de zı-

~·e1errlcn en m1ihimmi 7al"f ile 
rnazn•fa i<'mM Pılerf'lc halkı ki
tııp ze\•kine :ı 1u:brnrnktır. 

Be:vo?!hı Hn'kevi reisi Ekrem 
Tur'u candan tebrilr ,....ı,..,;111. 

Takvimci 

yanı yok. YENi NEŞRiYAT: 
V bö lece Rose hiç vıı.kit kay 1 

e Y d cılara yol gos- ı l DARE - D:ıhilıyl! Vekaletinin ay-
betmeden yar ım k 1 b tık mecmuasıdır 150 inci sayısı çık-
termeye. uçurumda ız.i\rın u- nıışfır. · 
lunduğu yeri izah etmeye baş- Tilrk:yl'! b1bllyografya11 - Maarif 
lamıştır. He~ da~ika eteğınin Vckftletiııin basma yazı ve resimleri 
kopması tehlıkesı altında Rose derleme mudürlüğü tarafından 1940 
bu vazifeye devavm etmiş ve senl!sinde neşriyatını ~österir Uç cilt
neticede ikı kızı kurtarmaya mu 1 ten ;bare1 ~ çıkmıştır. 
vaffak olmuşlardır. Sonra Rose VARL~K - ~nkarada 15 g{l~de.b~ 
· d t rassut mevkiinden indir- çıkıın mıllıyetçı ve ı:nemlekctçı fi~ır 1 

. el ad. ınermuasıdır 180 incı sayısı neşreoıl-
mış er ır. mislir. 

Bütün bu işlerde kızların ya- ÇIGIR - İlim. fikir. sana~. mecmu-
tak odasında bir yatag~'l.11 altın- ıı•ıdır. 96 ~ncı sayı~ çıkmıştı .. 

.. w • • VENlTÜRK - Istanbul Hılkedeıı 
da yatmakta olan kopege ıse hıç mccmuasıdıı 1":mlnl:inü rıalkcvi tara-
b~r şey olmamıştır. Bctty'ye he: fındaı, çıka;ılır. Fikir, s nat külttir 
dıye olarak verilen konsol saatı \ c .:debiyattan bahseder. 95 incl sayı
camdan dıs:ırıya bahı;eye düş- sı neşre:dılmıştir. 
müştü. Fakat camı kırılmamış-ı Beledlyeltsr Dergisi - ŞchlrC'llik ;• 
tır ve işliyor m .rı yaymaya çalışır aylık dergicl 

H t h d Bett 'yi muaye· Ankara reıPdıyele bankas tar r 
as a anc e Y ·• elan 63 üncli sayıs• neşrPdllmi 'iı 

ne eclen doktor kızcagızın .!~n~ ~AVACILIK VE SPOR - Heı 
halde yaralanıp berelendıgını, sin rr.e::muasıdır. Türk Hava Kurum 
fakat hayatının tehlikede olına-1 Genel merkezi tarafından 15 gunde 
<lığını söylemiştir. hır cıkarılır 277 in<'i savısı çıkmış•ır. 



4 TAN 

~----1--~t_i_s_ad __ i _H __ a_f_ta __ ~) 
Araya Dört Gün Bayram Girdiği 
için Bu Haftaki ihracat Az Oldu 

SPOR: ,,.__ 11\IPERlO ARJENTlNA'nın rakibi 

1 ESTERLITA 

Maçlara Bugün de ı 
Devam Edilecek 1 

C A STRO 'nun 
Ahenktar ve Billur sesi 

S E V İL B E RBERİ 
( LE BARBİER de SEVİLLE ) Yazan: Hüseyin Avni dıkları tütünleri depolarda mu-

hafaza edeceklerdir. . Dijn_yada meşhur büyük Opera Filminde 

Haftanın ekserı günleri bcly- lngiliz ticaret birliği bunu ya- 1. Sporla Beyoğluspor Bugün Karşılaşıyorla.r 1 Bu Salı akşamı s u· .. M ER s"rnem.asrnd.-a 
ram tatıllerıle geçtığı ı~.n, pacaktır. Alman firmaları, ellerin u ~ 

pek tabu o.arak ıhracdt pıj<iSa- deki tütünün yarısından fazlasını İki hafta evvelki sürprizlet cak ve Tıbbı adli önüne inlirekc I \. 
sından bahsetmeye de ımk.ın yok- Almanyaya sevketmeden piyasa- neticesi hızını ve alakasını hay-1 parka girilecektir. Gülhane par-j o a 1'euirrilerin1 Gm~uedecektir 1 
tur. Yalnız bayramdan P.vvevllu dan yeni mal almıyacnktır. Ya- li kaybetmiş olan lig maclnrına kındc. bir tur yapı'd1ktan sonra • 
ounlerde, ihracat hareketler .nm hut aldıkları malları depolarda bu ~ün Kadıköy ve Be,..ılttaşta Sultanahmet ve Divanyolundan 1 "' · k"" Bıze olunı ve ute~ dun~ asından ı;.:e en ılk elçi 
Pek hararetli oldugunu arıte gu- muhafazaya mecbur olocaklardır. devam edilecektir. Bugün u o- gecilerek Hnlkevinc döünlecek-"" · d d Torpillerin cehenneme çevirdiği nu yarım milyon lıralık !hrac·at I Fakat ne d .. olsa tütu-n. ztirraın vunlann. birincilik iizerın e e- tir. . n 1 ... d nornbaların knsırea ar kQpardı~ı Okvanuslarda 
yapıldıgmı kaydetmek kafidir. elinden tüccann eline dev~la- ~il. fakat dördüncülük ilzedn e Koşuyv. en çok atletle bitiren y u z E N K A L E L E R 
Maamafih arife gunündcn evvellcnktır. GerPk ticaret ve gerekse bir te.cir yapması beklenmekte- klun ve beya kşekküle bir kupa 
de ihracat 517 bin lira idi, Mik- ecnebi firmalar namına hareket dir. hcdive edilecektir. Ko~uculaPın 1 
tarın bu derecede kabarık olma- eden tacirler de satın aldıkları Zira Beşiktaş artık İstanbul saat dokuzda Halkvinde haıır ı 11 C Q N V Q y 

11 sındaki sebep, tutun ihracatının mallan fırsat buldukları 7.aman- sampi)QPU olduğunu fiilen isbat buh·nmalan ve numara almala-
fazlalığından ileri gelmektedır. da. dışarıya sevkedeceklerdir. etmi~ bir vaziyette. Fenerbnhce . n ica.,: E'tmektedir. ı 
Yalnız ar fc giınü Almanyaya 200 de or.un beş savı iıe\'isinde rzel~ 'ı - ı 
bin liralık tütün ihraç edilmişti. i Ç PIY ASADA meBkut:duir:ı:ı lı"a puantaı'ı üz<>rinde İ.· ··M······A····R···M··-A····R···A····,·d ....... S 
Tutun ihracatı munasebetile, Jz- ""' ,.. • 
mir tütün piyasasından bahsede- B ayram günlerinde, en 7.tyade bir tesir icra f'dc>cek mac Fener- • a ~ ' 
lim. iç piyasada hararetli mua- bahçe stadındaki i stanbulspor - 1 i I 

CLİVE BROOK - JOHN CLEl\lE.ı.~TS 
Türkce Sözlü Büvi1lt Harp ve Ask Filmi 

Bugün L A L E • de 
haveten: En son ~elen Türkçe Parnmount dünya haberleri 

Rugiin ~atıt 11 ıf,. tf'rıziliıth matine .. Be\,ox.lııspar müsabakasıdır ··---··-.. ·-·- ···--- -· j Piyasa, önümüzdeki salı günü meleler vardı. Birçok yaz.ıbane- t:; _ 

açılacaktır. Piyasanın geç açılma- Jer, bayramın birinci günJerı knpa !stanb.u
1
;5POt' hı.ı7un kars•la~a- Dünyanın en büyük ~~===~·=============i.;:;;;;;=:;;;' 

sındaki sebepler şunlardır: . . . ca~ı rak1bmde:n hır ~:ıvı enıde ıııll 
ı Eld kı l lıydı, Dığer gunlerde yazıhaneler 1 Jia•e bosinci vaıivettedir Buıtün Fı'Jmı· - e sto arın mevcut o - . ...~ ... · . 

maması toptan ve yarı perakende tıcarct kazanırsa iki takımın yn del!ıc:-

2 _ Tütün sevkiyatına müsait yapan iş yerleri açıktı. Bu müd- tir.nesi lazım gel<;-Çek. vani roil-
bir yol bulunmaması. det zarfında bazı tacirlcrın elle- li kümeve ~iı:E;>Cek dö.rdilncü İs-

Bun_lardan ikinci sebep daha rinde.ki malları di'•er vılayetl, tanb.ul takınır namzetliği dn~i~e-
. . 6 ere cc-ktır. tstanbulsPOr son zamnn-

muhımd~, malumdur _k.i tütu~ sevkettığınden çok bahsedumek- ıı:mla düzi?ün ve sl.kı oyunlar ~ı-
't'?avalelik"deşy~dır.1~1 u ıtıbknredla.1!u tedir, mesela beyaz peyııır tacirıe karmakta BE:'voğluspor da öte-
un anca enız yo ı e 3ev ı ın . b · k tı· b' k d 

ce ucuza malolur. Akdenizde va- n bu suretle hareket etmıştir.llal ~en erı uvve ı ır a roya ma 
ziyet malum olduğu için. tütün- buki fiyatları murakabe burosu, likAbu~untmdadkta~l!'· . F 
1 · d · l ·ı ked 1 . . .. ynı ~ a a ll\.ıncı maeı ene-r 
erın . en!z yo u ı e sev . ı me- pazartesı gunu toplanarak bey&z bahce ile Sülevmanive yapacak-
sıne ı~~an yoktu. Amerık~ı~~r, peynir tacirlerinden malümat a- \ardır. ı 
ve !ngılizler s~tın aldıkları tutun-ı ıacak ellerındeki pe ır kt _ Femırbahçe cuma j?Ünü Şişli 
lerı Basra yolıle sevketme.k mec- .. • ' . yn m, arı k ..:J k . . t 
b . ti d k l 1 d B nı ogrenecektl. Halbuki taeirler arı::ısınoa co ı:vı utunmus ve 1 Kalalı11lrk 
urıye n e a mış ar ır. unun .. ' ~ok düğeün bir ovun cıkarmıshr 

için mühim miktarda vagona ih- tatil gunlerinden istfade ederek B .. ~··ı . k d '"" -. . ugun ~u f'vmanıve · arının a 

BORIS KA RLOFF 
En büyük ve en müthiş rolünü oyna.dığı 

LON DR A KALESi 
Müstesna filmi SÜMER sinemasında 

100.000 kişi görmüş ve BUGÜN 100,000 kişi daha gÖI"mek üzere 
Sinemayı muhasara edeceklerdir. 

Suareler için yerleriniıi evvelden aldlnn1Z. 
B"l{ijn sn."'t l 1 de tenzi~ith mat ine .. -------------... ···----! t yaç vardır .. Devlet Demıryolla- mallarının bir kısmını ellerinden da muvaffak olaca~ umulmrıkta-

rı, Irak demı:ry~llanna anlaşma- çıkarmışlardır. dır. Fenerin yeni santrforu Nn ' 
lar ~apa1 r8;kt~3!Fı dkerect ed1 :.ı~ dvag

1
on Burada hatıra şu sual geliyor imir. bu~ün rf'smt bir ovunda Bu. şimdi, Vals1ar Kralı JOHANN ŞTRAUS'un Hayatını 

Daima Daha iyi -~--·-

temın e mıs 1r. a a a cu..a ar ar · Si r ,_ d kik d • f o·· LMEYEN VALSLAR b d k:.ı· - .. la I k Acaba beyaz peynir tacirlerin n s ı ~ars1sm a a ar mU\ a ı • 
unı._ı a cul go:ınuyor r: ra . fok olup olamıvacai!1 da taraftar-. 

dcmıry<_:>llann~aki foı;nalıtel~r- yoklanışınd~kı sebep nedır? Ma- Jı:ırını nikbin bir düşünreyc sev- Filmile gösteren 
den şikayet edılm~kted;r. Hayo~r lumdur ki fıyatlan m urakabe ko- ketmektedir. 

9,(lO Program 
9,03 Haberler 
9,111 M11rşlar 

i 
10,00 Yemek 

Listesi 
.... 

12,3l· Proeram 
12,3;, Saı 
l 2,50 Haberleı 

l3ıCı5 Şarklaı 

13.25 Orkestra 
.... 

ıtı,oo Program 
• 

18,03 Orkestr 
•s,5o ince sa 
19,3(1 Haberle 
19,45 ŞarlulaI 

20,lb Müı.U.. (f 

20,3Q Konuşn> 

20,45 Şarltılaı 
21,15 Konuşm 
21,30 Temail 

22,i!O Hııberleı 
2'1,50 Dan. 

MıizJiı 

23,25 Kapamış 

İRTİHAL 
Kadıkoy Posta ve Telgraf ısı! 

durluğunden mutekait bay Tali 
Turgay hiç beklenilmeyen bir 
da kalp sektesinden vefat eunlr 
tir. 
Cenazesı bugün Kadıköyi\adf' 

kı Kırtasi~i sokağındaki 25 r;or 
lı ı;:vinden kaldırılarak öğle tJ1". 
ma:r;ı Osmanağa camiinde kı~ 
dıktan sonra Karacaahınet'" dr.-! 
nedilecektir. 

Mevla rahmet eyleye. 

A~ık Teıekkür 
Oğlum Kemali müptelA o.ld'r. 

ğu kemik hastalığından vakt~ 
teşhis ve muk~ir tedavili sa,-; 
sinde kurtaran profesör Faıır-. 
tin Kerim Gökay ve operatör JlJf 
mi Dilek'e teşekkür ve minn•~ 
rimi:ııi bildirmeye sayın gazeteP" 
zin delaletini rica ederiz. 

Mustafa Ozçelengir,.. 
li "'ı t\ I· V t f':RJNDt; 

Emlnö11ü Halkevindeıı: Yum ..., 
( lfl> de Üniventite Edeb.\yat Fekül~ 
Do;cnUcr\n(\en ~abri ~sat Sı;raV1:'t 

' gı.J. CaWıloğlundakt salonda (!;de~ 
1 yatımııdıı tabiat) mevıııunda P-. 

konferansa. verecektir. Davetiye ,O~ 
tur. paşadan ~kalkan .hı~ .vagonun bır misyonu, beyaz peynirin toptan Şeref stadında ilk mac Vefa Fevkalade izdihamdan ş A R K sinema s 1 

~h~ek:S:fcı~:.da gıttığinden bahse- fiyatını 40 kuruş olarak tcsbit et· ile Altıntu~ ~rao;ın~adır. °'!"~~ ta· ··-;;;;~ş,~-;,·.,-ııı;-,-5-M-tN--DA-~ 
. . mişti. Resmi müesseseler müna- kım• kuvvet ıtibarıle mıllı kumc- dolayı Bu Pazar nın kaidesidir. Gfuıd!lz saat 15,30 da 

Basra yolunu pratık bir tıcaret . . . ve ıtirebılf>cek hem de cok mu- 1 Aksam 8881 20•30 da 
Y?lu. ~aline getirmek için bu gi- kasa ılinlann~ 40 kuru~a hiç bır vaffakıyetl:i ovunlar vao'lcak de-1 Bu mm, meşhur Viyana Seı:ıfonik Orkestrasının iştirak ve A 8 0 A L y~~n: Doatoyevekl 
hı şıkayetlere mahal vermemek tacirden bu fıyata peynır alam.a- ~<:>rde bir t11kımihr. Altıntu(? bul 11 den itibaren PAUL HÖRBİGER, MARİA ANDERGAST ve GRETL THEİ- K.QMED' KISr.,4tNOA 

gcrektır. . .. .. . mışlardır Bunun üzerine, resmi ı::ene- geren scnNJen daha ividir devamlı matineler. MER'in O) nadığı ~9)1e, müzikal bir filmdir. Cilndilı saat Ui,30 da 
Acab~. I~m!r tutun pıyasası a- müesseseler daha yüksek fiyatla Bununla b('rab('r Vefanın macı ı Rutıiin saat 11 de tenziJath matine.. Alıtşam saat ıo.3o cta 

cılırsa tutiın ıhracatı artacak mı- . b lro • kazanması daha büvük bir ihti- , __ _.. __ IO\"T" __ ""' __ " ~=::::::~ ~========~·~=====~ , ........ :~.~! .... ';'.~~~.~'!.~.~!'' , ...-
dır? Alabk.adarlann fikirlerine gö- ped ynır aramaya mec ur 

0 uş1ar m al dahilinde bu1•ınmaktadır. ' ••••••• • • •millll•••• . '\ llT•t•••"'• ... ••••• 
re, ecne ı kumpanyalar satın al- ır. To~~~~! a~:S~~da c~~!~~~;ı~~YD~~ i p E K s A R A y S~nemalarında l Alemdar . M·ıll"ı 

' ' 

Hazin Bir Yıldon" um" u·· Ankarnean sehrimize dönmüs o- Bugün ve ı 
Aske rlik lşlerı hı.n Ga1 11tşı1aravın vorgun da ol·j TURK FILI\ICILIGININ ZAFER TACI 1 BAYRAMDA 

----- ------- Yarın, Topkapı Fuk~raperveri- sa Topkap1 karsısmda kolay bir 15 seneaenb,,rı memleketiınızde yapılan filmlerin e n güzel, en muhteşemi ı 
Şubeye Davet galibiyet e1de etmemesi icin he- • • • • 1 nin müessisi ve Sinop saylavı dok · kt-.ı• 1 A H V E C 1 G U Z E L 1 tlsklldnr Askerlik ŞubesJnden: nüz bir sebep g:örünmPmf' t'>Uır. . 

ı - 312 - 332 doğumlu ihtiyat ve tor Galip Hakkının ölümünıin dör Son oyun Bl"siktas ilE> Bevkoz 
ruh$aUı sakat erlerin aşağıdaki gün- düncü yıldönümüdür. .Mliessese, a.raı:-.ı,ndııdır. Lig 1idnlifüni yap· R E J 1 : E R T U b R U l ~A U H S 1 N 
lcrde ihUyat :ıg:ıklamalarına baJ}ana- bu hazin yıldönümü münasebeti- makta olan kuvvet1i Bec:iktaş ta-
c kUr. le muhitindeki aoo fakir aileye kımının. kuvvet1i tak1mlann c-0k 

2 - Yoklamalara &elmek biuat defa kabusu oıan Bcvkozu bu se-
mecburidlr. Yoklama gtınünde bulu- yiyecek, giyecek ve yakacak tev- fer birdZ da kolaylıkla venll\esi 
nanuyacak derece hasta olanlar dok- zi edecektir. l ' c·· k .. B ·k 
tor raporu, ikamet adresi vaziyetini b,..klenebi ır. un u esı taş e-
c sal! surette tevsık ettırnıek sureti- Fakirlere birer kilo yağ, sahun, lem.an. takım ve form itibarile 
le yakınlarından birlle nufus cuıda- şeker ve bulgur, ikişer kilo fasul- bu J:?Ünkü rakibinden bir havli 
mm ı;ISndcrmek şart.ile yoklamalarını tat b k'l k" üc:Hln~il.,. 1 
)apur er. ya ve pa es on ~şer -ı 0 o- EmitıÖRÜ Halkeııi koşusu 

3 • · b 1 '-"'lg 1 h rt 1 d mür, birer takım muhtelif ~iye-- .u..un u uu es a c n e o- Eminönü Ha1kevinin tertip et-
!anlar taahhutlu mektupla ikıncı mad cck eşya verilecektir. Bu ~uretle 
deıJe yaııh ısteklere göre malümatın d k G l" Hak ti~i ilk so1'ak kosusu bu sabah o tor a ıp kının 3ziz batı- ı kt K t d ~ubeye bildirilmesi. yapı aca ır. osuya saa on 

4 - İhtiyat yoklamasına muayyen ra.sı tiziz edilmiş olacakt1r. Halkevi binRSt önünden başlan 
müddet içinde ıelmiyenlerden kanun 
mucibince beş lira para cezası alınır. 

5 - Bu illin da•;et mahiyeUndedır. 
6 - Yoklamalar her iUJl öğleye ka-

d. r yap lır. (Cumartesi hanç) Ö#
lcdcn sonra muracauar kabul ecijl
mf'Z, 

7 - Aşağıda cetvelde yazılı doğum
luların kendilerine tahsis edilen gün~ 
lcrde ıeımesi mecburıdll'. 

13-2-941 - 31-1-941 312,313,314 
'e 315 doğumlular. 1-2-941 - 29-2-
941 316, 317, 318 ve 31'1 dotumlular. 
l-3-941 - 31- 3·941 320. 321. 322 
'e 323 do~mlular. 1-4-941 - 3()-4-
941 324. 325, ve 326 dotumlular. ı-
5-941 - 31- 5- 941 327. 328 ve 3211 
doğumlular. 1-11-941 30-6-941 

BU G ÜN 

MELEK 
Sineması 

Müzik Dans 

c;ıpx g y 

BRODV AY 
MELODi 1940 

ve Güzellik Filmi 
Baş Rolierde: 

Eleanor Powel ; Fred Astaire 
llive o1arü: EN SON F OKS DÜNYA HAVADİSLERİ 

Seanslar: l Z.45 - %.30 - 4.30 - 6.30 \ 'e 9 da 
ç;uare için nuınarah koltuklar ~imdiden satılacaktır. Tel: 10868 

BaJ rollerde : Hazım • Behzat ve Münir Nurettin 
TALAT - MEZİYET - NEVİN - PERİHAN - SABAHAT - HADİ - AVNİ - KADRİ - KANt - YA
ŞAR - NECİP HAKKI - MtlMTAZ. Zengin ,.e mu hte em sahne1er-Bilviik saz heyeti-Yeni şarl~ılar. 

Müzik : S A D E T T i N K A Y N A K 
Sean !ar: 12,45 ~ 2,30 - 4.30 " 6 ,:m ve 9 dtt 

Buı?iln saat 11 de tenzilath matine 

· Bugün TAKSİM Sinemasında 
Sil\C.m~ san'l\tının btiyilk ::ıufer abidesi 

Tarihin ~n büyük ve heyecanlı kahramanlık vak'ası 
Gözler kamıaştıran dekorl,r... On binleN!e fiıilran 

HA-._ i M E 

BEY AZ ES·IRE 
Senenin en ff'vkalil~ "e en httvttk 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESERi 
Rugiin ıtaat 11 de tenzilatlı matine .. 

İstanbulu kahkahad•1\ 
kırıp geçiren 

3 AHBAP 
CAVUSLAR 

SiRK TE 
(Türkçe Sözlü) 

v~ 

Şimdiye kadar eör~iş 

HAYDUT 
AŞK 1 

J ecm Rogers -
Ceşaf RomRo 

Filmlerini izdihamdan 

Görmiyenler için 

Bu Pazar 11 de.n· 
itibaren 

devamlı matineler 
konulmQşh,ır. 

330, 331 ve 332 doğumlular. 1 ••••-luaıün a.at 11 de tenı.ilatll matine 1 ........... 111!11 ....................... ~ .......... p ı ~~----..-............. .. 
tık pliınlarını yaptığı zaman, hakiki hOvlyetfni 

ancak .,v lenaiktcn sonra, Şerminle tam manasıle 
bır karı koca l.iayatı yaşamağa başladıktan son~ 
ona bıldırmeğe knrar vermıştı. Şimdi bunun gayn 
kabil olduğunu anlıyordu. 

Bu dakıkoda bulunmakta olduğu bu feci vaz.ı

yette artık )apacağt mühim itirafların ne müt.hıı 
bır netice vereccğını duşı,ınemiyor. Buna t.•hem
mıyct vermi~·ordu. Şimdi en büyük arı~tl bu 
sc,·ıınli ve sn! ku.cağızın sevgisinden kaçmak. oııu 
gormemt:ktı. 

Birdenbire onu bileklerinden yakalıyarak ken
dis nden uzakı .. şt:rdı. Şermm korkudan biıyü
muş gozlerle ona bakıyordu. Nejadın heye
can ve ııtırapJa buruşan yüzü onu hayretle ol
dugu yere roıh :amıştı. 

- Nejad n<' oldu? ne var? Ben sana ne yap
tım? 

- Sen bana bir şey yapmadın. Ben, ynlnız ben .. 
Bana oyle bakn & Şennın .. , . 

Sesı k.ırık ve boğuktu. Genç kadın anlayama
dıgı hısltrın tesir• altmda titreyerek sordu: 

- Benı artık se\•mıyor musun Nejad? 
Arul rında b.r an oldurucu bir sukut oldu. 

Bunu muteıık•p Nejadın sıkışan dudakları arasın
dan su sozlc.r guçlukle döküldü: 

- Ben senı hıç bir zaman sevmemlştım. Bil
tun aUenızdcn nefret edıyorum. 

Bu suzleri te1affuz ederken bile Nejad kendi 
ke dını tel in edıyordu. Bu itirafı yapm.ık niye
t de d ıldi. O, hazırladıgı planı ya"ltŞ yavaş 
a ır [ gır t:ı • tu.( etmek, alacağı intikamın r.~vknı 
et. ınln d.ımla tatmak istcyordu. Muhtar Denizdnın 
Juzıyfa ızdiHıcı bu planın ancak bir bt.ışlarıgıcı 
idi. 

~
'f'ı~~" i söyliyerek ona eslu cmnıyet ve saadetini iad~ ecie· 
~ :SCJ~~~~ bileceğ;ni an!ıyo!clU. Planlarını kurtarmak, ;:>ro· . ~._ .. ~ a . jcJcrir.i tatbı.k etmek hala kabildi ve kin ve in· 

_ _a tıkam ateşiyle taşan varlığı kendisine bı.>yle ya~ >· ., g masnu emredt ·ordu Şımdi onu tekrar kollan ıtra~ 
::::ıe sına alııa. onu dudaklarından bir defa opse bu 

-=====~!!~~=====!=l \ $ 1 2 ıtiraf onun ;;ihnınden hemen silinir, va:ıııyet ıekr9r 
• , ~ 2 5 1 1 15 dii~elC'lıil ırdi. l'akat Nejad bun11 yapmadı, yapa-

ıtı~oen M u az7e1 'I nh"ın '.ı .l!.t'.tUhi\. No. 23 madı, bılakis su cevabı verdiı 
- ~özlerim çok cıddidir; buna mam:ııan ıyi 

Her ~yi o kadar büyük bir ihtimamla ve ince- VI edersin. 
den inceye baı.ırlamış ilk adımlarda o kadar Ö"' .,.... Eır.er ban;1 so'-·lediır.ın aşk sözleri baş•an ba .... 

-k · Şermin Hakikati grenıy· or ~ ,, • ~ """' ~a.mlede pro3elennin suy? dü~tüğünü görece .U· . . bir yal~n idiyşe, şimdı söylediğın bu müthış şey-
ıyı muva(fak olmuşken ışte şımdi belki de ılk - Bu ~ozlerJn cloğru değ1ldir de~ıl mı Nejad? Jcre nasıl ımınabilırim. 
hamlede ı:-rij~lerinın suya diıştuünıl görecekti. ! Sen... Sen bc,ına .bunu söylemek • ıstenı~rnlştın Buyuk bir buhran içmdc haykırarşk kncnsın~ 
Ve bunun sehebi, evet sebebi de karşısnıdaki ka- dcğıl mı? Yar.ı .. Butun bunlar bır k{lbUstan başka · yaklaşmış, iımıtaiz elleriyle onun omuzlarını t\ıtup 
dm bakarken duyduğu acip teessürdü. Çiıııkü bir ~şey değıldir değil mi? .. . . . sarsmağ:ı bı.şlamıştı 
onun • nçliği. tecrübesizliği ve saflığı karşısında Kelımelcr bQğazından guçlUkle çıkıyor, ııesı tu- - Söyle Nejad bu sözl.erin yalatı olduğUnu, 

ge pd ld . ü k' reyor<iu. ı;iqıdl bir kabus geçırmekte old11"umu ı;ovJe 
sarsılacak kadar a a ı, ç n u evin kaprsrnı ar- NcJ·~d vahşi bir &esle dişlerini sıkarak cevap B. · 1 l" ,. · b d b ~b ·· lJdık··· . . . • em ıa cı sevc.ıı,;ını, ır ay an e:rı ana soy e -
kadan kilitlf•.dığı zaman masum bır kızı k\!.çıran \·cr:ii: lctinm hakikat oldu~nu söyle ... 
alçak bir adam mevkiine <lUiti.iğünü hissedecek - ~epsi ta~amiyl.~ doğrw;Jur? Delikanlı dimdik duruyor, tekrar ayi\ğına ~ele:p 
kad;ır budala idf. - Yanı. be~ı sevmıyor musun. kısmeti yakalnm-.k istemiyordu. Her~nive daha 

Şerminin şahsından, kadınlığından, güzP.lliğin- BunEa hala mnt?amıyordu. çok sertleşen bir sesle cevap verd~: 
. . b" k b' .- vet, rtcvmıyorum. ır b d ğ deô-"ld" 

den tftfal\ kuvvetın bırdE:n ıre arşısına ır mama __ Beni hiç mi sevmedin? - ~••ç ır şe~ 1~ .:~ b~ı 1• 

gibi dikilece#ini, 0 vakta kadar kendisine tesir _ Hiçbir -vakit... . ..,.... Sr.n ne .soy. çvı6ını . ılmeyo~sun Nejad •. ker\-
etmediğine zahip olduğu bu kuvvetlerin hiç ::;ermin )ıır sşniye ona bakmakta devam etti. dındl'n ge<,·mııı bH hal(jesın;. belkı de l>u dak1\çada 

. . h " h . 1. 1 hastasm.. Nasıl olur? Bent ~ollar~n UUlna ala-
beklemedığı bır anda ortaya çıkacağını ıç ta mm Derın nefes alıvor e ıy e alnını tutarak başının k 1 d·~ · t tl .. 1 . 1 ld ğ . b. k . d · ra soy e ıgın o a ı soz erın ya an o u unu 
etmemişti. muvazenesını ozma~a . ısteyoı- .~· .. nasıl iddia edPbilirsin? Bana kafşı ;ı;österdığin 

lşte şımdi ona bakarken bütiin bu dliş ıncclcr 
1 
.. - Bıı~Ian bana cıddı ve kat 1 olarıık mt şoy- biıyük nl{.ka ve sevgi yalan olabilir mi? Hqvır, 

d h . 1 . . d k u~ orı;un. bs' l d k . t . 
ve a a. bırçok ye~ı h.~ıı e.r :ıhn~ en . ~ ·çer ~n Nejad bu derf'rC sanıimi olan bu ~ızo.,ğızı hala sen uy e eme ıs Qmemıştın ... 
korna bıraz cvvelkı muthı~ sozlcrm tesmyle şaş- avutabilecegını, ufnk bir sö1jyle ona biitün b1m-I 
kın bir vaziyette ba§lnı ona doğru kaldırmıştı. lnrın zalim bir Şdkndan başka bir şey olmadığını (Arkası \'ar) 

' ! 1 c s 8 ' 8 t 

'f-+ 1 1 
1 :~ 

I~ 

1 1 • •• 1 1 1 1 lllı 1 1-

f 
WI 1 ltJ -ttt';' 1 ' 1 

&;ida°n s~ga: ı - K~ş~nıorı 
kaı:alanndao bıri - 1\kdenbdo bl 
yarımada 2 - Bir Franıuz roıt>~ 
cısı - alamet 3 - Amut - bıt ~.,. 
şit ip yumağı 4 - Evin \ıştU 
akli muvazenesi bo:auk 5 - J'U~ 
değil 6 - Muharebe - koc- ı.1. 
müı kadın 7 ......., Belli - Bir A;lJrl •il 
filo:aofu 8 - Bir sıvacı aletı d \ 
büyük 9 Müsaade bir rn• e 
Yukarıdan aşağı 1 Se~ 

bırakmak - bir erkek lsaıi 3 O.
Bir devlet merkezi - InaaJ\l d _,., 
durur 3 - Bi~gin - vi.lay~.ti 11 tt: 
~den 4 - Afrıkada hır gol • , 
al e<f cn 5 - Bir kaza mer1<eı1 
- Bil' teni aleti - sım. ~ô}lre ...-
- :Ramazanda yapılIT - sır.a 6şı1' 
lçki - tayyare 9 - Bir denı.z·ı 
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Amerikanm Yat cllmı A • Tass'ın Bir TehH ı S. Rusya • Almanya Yunanistan Harbi 
,..._. ı •Mi.teı {&fi 1 hael.te) Te (Bap ı lnelde) (Bap ı lneldeJ (Bap t incide) (Bap ı incide) 

batan JIMV'CUtlan ft Hopldns llf8lıdaki beyanatta bu- fi ne . bir öıtlP zi!afeti vermiş. ve ı bdar Sovyet _ Alman hududunu Yunan kıtalan, Klısura'ya JPrer- çevrelemı.tlr Tayyarelerimiz 

Askeri Vaziyet ltalyaya Hücum 

beraber air eclilmifth'. lunnmııttur: ~ lrdll) bu zıyafette ezcümle Horla Sıma tayin eden anlaşma 10 kanunu- ken, kasaba bombot ve evler .. Teaenei'de d'1'man askeri tahat-
~~=·ı= e:.~~ "Amerika lüks, konfor, ticnrl zın Amerikadan azam! nisbette nazırlar, .Alman kara ve hava laDide Moskovada Alman_ Sov· !evler içinde idi. '6tlerine hücum etmiş ve biltur 

41 bini bulmuttur. Buna menfaatler, ne olursa olsun hiç- tayyare, top, tank vesaire alabi· kuvvetlen şefieri, İtalya, İlpan- yet mümessilleri arasında ilJ'lıa Cepbcden gelen son haberler, bombalannı hedef mmtakası da 
_ Sollwn _ Kapuzzo aabaam- bir feYin imalita mini olmasına Jecektir. ya, Japonya elçileri, Alman elçi- edilmiftir. Anlaşmaya göre bu YunanbJarııı Klisuranm $imalin bilme atmıttır. 

evvelce tutulan esirlerin adedi ve mtisaade etmiyecektir. Amenka- Zaten bütün Amerikan sanayii, Uf{i ve t.arlciye erklnı hazır bu· mmtakac:lald Sovyet _Alman hu- de yenı le'Vküceye mevziler it- Dün Malta w defa hOcuma ul 
t da UAve edillrae. umumi esir da, Amerika, Ingiltere, Yunanis- bütün tersaneler harp iktısadiya- lunmuştur. dudu evvell 20 klnunusani 1928 ıtal etttklerini ve İtalyanlarm ramı.ıır. Birinci hucumda bt 

qatı 7Ukarı. ıoo bine 1akla- tan ve Çinin kullanacaklan harp tına göre organize edilmektedir. Gener~l A~tonescu. ziyafet ao- ve 22 mart 1939 tarihlerinde ak- Berat yoluna do~ takip edil- be d6'man tayyaresi mitralyo 
ki, ŞimaU A1rtkada Maretal Gra- malzemesinin imali yolunda ae- Butün Amerikan milleti, harp nunda soy~edı~i nutuk~. Alınan- tedilen eski Lltvanya _Polonya melde olduklanm bildirmekte· kullanmış fak:ıt pek az hasar ol 

'Din tumandaaı albndakf İtalyan mereli bir gayret göze r.arpmak- · ind . . .6. ed'lm """""'" """"sıc ,.. .. +1,.,.;"'" fn1dcıa- . clir. muştur İngiliz avcıları dör du 
lllateımleke orduswıwı 7arwna ,... tadır. Gayeye varmak için lüks ıç . e ~ış. Rl ı sef~rber ı ek- fmda doktor Fabriçius'un gay- hududunu llOl1n da eski Litvan- Arnavut1ujta İtalyan takviye kı- man tayyaresi dil 1rmilstür Be 

lmnu demektir. eşyanın imalinden vazgeçmek tedır. Butün Amerikan efklrı u- tl rin ad •-~- ·· ı ya - Alman hududunu takıbede- taları neldi~ teyit ediJmektedir sinci dü ..... an ta- re i de havı 
IOIU'akf harekttuı ink.lpfı mumiyesi, ln~tereyi kurtanııak re ~ ı v e~ ve ezcum e cektir. ""' ""' ~··· .u 

!l&ID:wullaa, uıl s6ze çargan mühım JAzmıgelirse vazgeçilecek hu1Asa hususunda müttefiktir. KonRrecıe d~ışt~ ki: ŞiınaUe ..,,D 6ir dafl bataryaları taraflndan yen 
ta, Bardianuı sukutu akeblnde ın- bu yolun üzerinde bu•un bde- valnız otuz kişilik bir muhalefet B~R\ln Romanya tesldlAtı de- Jldı.,,,, ,,,,,.,... ~ l#ld.,,,,,.,. ındirilm'~~ .tJdnci hucum tica 
onhıaumuı ileri hareketine de- cek bütün manialar bertaraf edi- grupu vardır Roosevelt'in yar- rin bır surette Alman Nasyonal- , _ _,__ ret ıer.ulPl'1 uzenne vapılm1' fa 
ıçm dakika kaçırmamaya ehem- leeektir. Biz Amerıkalı1ar bu har- dım planla~ bu küçük grupun Sosya~is.t inkilAbma mütemayil ... _ .. _, :uan.tır, 11 (A A.) - "Reu- bt ne ııuar olmu11 ne de kfmsc 

et verm1t olman ve bunun neti- bin neticesi hakkında tam•mıyle vapabileceii muhalefetin tesiri bir 1!1ılb devlet$ir. Romanya, ya- Berlin, 11 (A.A.) _ (D.N.B.) ter" in Arnavutluk hududundaki lmüş ~ vaJıut yarnlanmıttır. 
olarak ileri kollannı derhal Tob- nikbıniz." pek ı:ızdır nnkı Avrupada ve. cenubu şarki Geçen aene ilttefrin 10nlannda hususi muhabiri bl'!diriyor: Cep. l1111Uiz tebliği 
tat.ikametine doinl •vketmı, bu- Almanlara göre Dnha ~mdfden n-ı memleket, A.vru ... Pa!"mın yeniden ta.nziminde heniL şimal mmtakasında blrka~ 1l dır, Son mühim muvaffakı- .,. ı.a b k Al 'ün 4 riD Moakavada bafhyaD Alman· ründenberl devam etmekte olan Kabıı:e 11 <A !'-) - "'N> 1 

ı.r, bir taraftan 1tal7an muuveaıe Vaşin~n. 11 (A. A.) - 0 0. ıki müttefik gibi harekete ~a- uyu . rrı:ıı:::·tf' ba~lı \u Sovyet ticaret müzakerelen 10 suk4net dün. küçük carpıqnalar 10 Kanunusanı Recesı İıl«fli: 
mukavemet derecaini me7dana N. B. , · hususi muhabiri bildiri- mı, bulunmaktadır. Roosevelt'in ve samun _ _ ı e "' - Ddndkinunda aenif mikyasta bir ve fuılalı topeu atesile ihlll e- mbardıman tayy Jeri Sicilya 
mak mreWe, tamamen kırm11; yor: Roosevelt gazeteciler top'an hususi mümessili Mister Herry lunmakta ve buyuk Pührerin a- lktiaıdl anlapnenm immiyle ne- dilmiştir H i1d 1"8f ha ı k da Messina ilze ne bir hücun • 
ıaıafıan da İnlU1z taarruz or- twnda Amerikan si1Ah1anması i- Hopkins evvelki gün Londraya dalet e~.e~e 7e mak6J vt:-rJ- ticelennıf§tir. Apı.pm, Almanya lanı devam e~y'em~ktedir ~;h- vapmıştır L manda bulunan file 

plAnlanıu tesri etmesi lib1 çin lazım olan !toklarm muhaf a- vararak İn~iJiz ricali ile temas& ya ne roru, er ne ~1 - namına harici79 nezareti erkinın- mtnlere "6re pek yakınd~ bura- ıemHerine rıhtımlara doklara 
et milhim bir neUce doturmuştur. zası içm 3 Şubattan itıbaren ba- b11şlamıstır Va'1Jıdon sefaretine mat beslemektedir Romanya dan orbıelçı Sehnurre, Sovyetler da bilyftk bir ınuharebe bulıya- ve petrol tesısatı üzerine tonlar 
dan .onrakt lnıtıtz taarruzunun kır. pırınç, brom çinko nikel tavin edilen Lord Haltfax Ame- ha'en 'Rerlin D9kta ile Almanya- Birliti namma ela harici ticaret caktır Yunanlılar merkezd,. ca bomr>a atılmı ır Bır bombe 

llll'eCee-:.z1em=a~aı:!ı~1ı.!,ıu: ve potasın ihracını hususi müsa- rikaya bir sefir olarak değtl, hlUl> ya bdhdır SGktl~unu. emnfye- halk komiseri Mik07aD tarafm- mühim bir dal 6t1esl ctnnnda alvosu lımanm Cenup kısmın 
etme7e m"-'---- k·•-·-aca.. adeye tabi kı!acağını bildirmiş- kabinesindeki Azalık mevktnif tini ve siyas! istıklllini, btaat dan imza -:ın-'~- bir tta'-an ha..._ __ ha-um etmts- rJu kruvazoler arasına du.-nüıt 
~ ..... ...., ... h • ed .. T • ~ ... ,ff tru~"'"'+' '1111"f..f""- 1'n ,,,.ni ~-· ı3 1<1.&11a uc 

ı mü&evali m"vauakı7etlım'ln ib- tir.. mu a.aza erek, bir nazır .ıibı nf:rama istinat ettirmektedir n Bu ,_ı anı...,., 1940 fUba- ler ve d "'uma büyük zayiat tür Kruvamrlerin ~ıkardıAt Ilı 
etUtl mOalt ~ azamı tn~ltereye harp malzemesi ve- ıutmektedir. ~liz ve Amerikan · tında aktedilen Alman - Sovyet vPTdfrmicılerdir tabakası sebebile hasarlan miişa 

tade temın edilerek .karpdaki or- rilmesi ~in kendı ine tam sala- maliyeci ve sanayicileri, bütün ticaret mukavelesi ...ıan et.hl- Arnavut aakerlerinln UIJanı hede mumkiın olamamıttır Di-
imba etmek sibi ...ıı neticeler 'hfv,.t , _,.,.lf "'"" lr::ınnn Hivi- ihtiJiflan ve bütün enl(elleri or- Almanya ÜHrlnde linde yapdmlf olup 1939 sene- er hır bomba salvosu. Umanın 

acak\lr. Binpz1 aabw.rtnde 1- huma gelince, Reisicumhur bu tadan kaldırmak tein temas ft liDde Od hük6metçe derpiş edil- Manastır 11 <A A.) - .. Reu- Cenubunda ordunun kullandığı 
aalanD u çok müdafaa kabili7e- kanunda derpi' edileı butun sa- muzakere halindedirler. (Blıp ı lacldeJ •!t!,ı:_nan fktlladl programın ter ,: 7.orla İtalyan onlusuna a- ıemiryolu istuyonlan ile Ntrol 
bal& daha üç milatahkem mevzi- liıhiyetlerden asla istifade niye- + .. d rf hir limanlaniıa ft••-' ta yem bir merhale te,.. tm ... ~ Arnavut eıike~leri dun eeo depolan arasma dQımüşttlr. lbh-
vardır, Bunlardan blriaf olan Tob tinrle olmadıjtm bildirmiıt \'e fa- Hulisa fld Anglo - Sabon o . ne .. ve U&" Cia kil etmektedir Anlaşma 1 ağus- henın Jlerilennde h r mıntakada unlarda ve havuz! r ctvarm&t 
=-w::a~tınak!::; kat bu sallhıyete icabmda ant memleketi tesiri harpten fa~rikalar, ~ fınnlar ve de- tos UM2 tarnıhıe kadar Alman isyan etmislerdlr İtalvan'ar is- vanıınlar çıkarılmı tır Diler bir 

• prbe sarkarak Deme tstikame- kararlar verebilmek için ihtiya- o;onra da devam edecek olan ~ mıryollan da dahil olmak ~ ne Sovyet1er Birlili arasında :;:_ van1 batstınncaya kadar buvük ~k bomba hır petrol deposunun 
e dolı~ bir ba7ll Uerlemltlerdlr. cı nlfi,.ıtunn f1ft,,,. etmi~ir. niş bir anlasma üzerindedirler. dij:- b~krih=ere~n~~ tia nakliyatını gnzim etmekte- zayiat wrmitlenlir Arnavut as- hemen clvanna duşmflt ve bü-

ai tatthktmım pllnoe, bu mev- Bütün ıiparişler, derhal icra Roosevelt'in İn~ltereye ariyet va uvve e ın n ,yçvm- ctir Möteatıben lacak mal k.ETlerinfn bil' lnmıı da~lara i1· ük fıtiaUere sebep olm ~. 
diierlerine Diabetle daha ciddi edilemez. Teslimat da en u Tem- uretiyle harp mab.emesi vermek lar yapılmıştır. Rotterdam da bir ·.._tını ~r9P .-:,,__ tıca edeTek mukavemete devam ltalu•• teuz.v 

u. talıldm edllmit bulundu ı· petrol deposu tesisab, FlelaJn- sev-,,. D ~!n eaas muıuı- etmPkte~irlP.r -· VMr 
1Ure - muz ayında baslıyabilir. P anı yalnız bu~ ieln d~l. ya- Dunk ....., , ~ ilk sene.ı .için derpiş edi- I . .. . ltalyada bır mahal 11 (A.A. 

~ .ın~ .J.ok~:!t.:!'t~1:ı: Amerikalıların re11I nn iein de tesirini ttöatel'eef)k te- gue, en.~ue ve Calall de len miktan mahınla derecede te- tal11an te6lı11l 08 za1J1ah Son ltalyan ~ tc>Yk 
loiniD k"111-eW tı.munın buran.uı N k 11 (A A) G 11 nL bir tasavvunın mahsulüdür. doklar da bambalanmıştır. eavüz edec~ İtalvada bir mahal,11 (A.A.)- denilmektedir: 

t.UMJ ı:vJOr • · -: a up Bu plan evveli ltoo.evelt'in İn- • 
Qdıfaamna tablla edilmeleri de lhU- enstıtusu Amenkan efkan umu- ıdlterenin bu harpten Jralip çıka- Delllz tezg8hlan #izerlıttle Almanya, 8ovywtler BlrlitJne 218 Numaralı harp tebli~·Yu- - "Sıc lya kanalında düpnan 

harldnde detildlr. Fakat. Bar- miyesin~en a~~ıdaki ~~ete ce- r.al'ına kani bulunduıunun en Londra, 11 (A.A.) - -ı'eblil" sanayıe ait alat ve edevatla maki- nan cer>hefnde on birinci crdu deniz te§ekküllen, torpil, tayya· 
'Dm ~~·Jı!:u!!:.~ vap venlmes_ı~ı istemıştır: kuvvetli deUlic:Ur Cünkil fftRfl- CUmayı cumartesiye bağlıyan ge- neler verecek ve Sovyetler Birli- mmtakasında mevzii mahiyet- 1 re mufrezeleri tayyarelerimi· 

taı,an kumandanlıtı için Deme ve ''Amerika ~ç~n daha mühim o- tere ma~ltlp olu~. Amerlkanın ce, lngi':iZ tayyan;~eri, Brest de- ği de Almanyaya iptidai madde- te hareketler inkisafa devam et- ı zın taarruzuna ujranw;tır. Pilo 
&azbıfr. m dafauma kin kala- lan harp h ncı ka1!'1ak mıdır, nriyet suretiyle vereeeji tezglhlanna hucum etmişler- lerle petrol milftaklan gıda mad- miştir. D"ter mınt kalaroa dü~ lyuzbaşı Caponetti nm kumanda 

eak mıdır? Zannetmiyoruz, Çünkü, yoksa harp tehlikesını ~oze a~- meye mukabil bir teY alnı . Buyük bir geminin köpefte- deleri ve bını- bUjday vere- marrn taarruz teşebbiıaleri &eri ıamda bulunan iki torpil tayyan 
bıatu. mot6rlü lu\alan, aabll mınıa- rak harbi kazanması içm. lrııcıl- imkan voktur.' Halbuki. Arneri- line ild tam isabet .kaydedilmiş cektir. Bu müzakereler Almanya püskürtülmüıtGr. miz bır &ayyare genusıne torpı 
k sı boJunea Trabhwcarbe ve daha tereyGele yardımlaretmek midtırl?.. kan efkin umumiyesi böyle bir ve doklar mmtakasmda genif bir ile Sovyetler Birlill arasındaki ftalvan ordut-ı -mnt La- ::.!bair ~~ree!~irç•.PD~~ 
ıderirut doinl uzanıp Pden 1old&D en cevap şu sure e tas- ilk- lt . . d a;1 sahada y•ftlftftlar -ı.~-lm•c.tır d .. be·'- arı - • ~ ·~0U1· -a-

lade etmekle berab.r Wavell or- if ec1·1 ·~ir: v un a ına ~nnıye razı e,... - . --· ,__. , . ostane munaae ı.u::r çerçeveat rard)ıı lleçell klnunu evvelde bir filo blr tayyare &emfaitıe ta 
auawwn bol m1kdarda ~tomobil kol- n Cen~;'1 vuiyetlerinden alınan d~r. Fakat f~d)tere Ralip l(elirle. Havre lım•ında ~~ gemile- dahilinde ve mütekabil itimat Yunan - Arnant cephesinde ö- arruz edırak ,.mye büyük çap-
ıan. ela melik o1dulU ve bwılarm cevaplann yüzde 76 sı, netice ne kı Roosew1t in bundan emin ol- rine de hiloum !<1ilmiştir. hissine istinaden cereyan etmJ1- len İtalyan w Amavut sal-ftJeri- ta bombalar tabet ettinniı,11r. 
coı ınuharebelerinde .Ovarl kollan olursa olsun, Ingiltereye yardım duiu aefkArdır, harpten eonra P~rtsmoutb'a dun &ec.~ yapdaıı tir. Yeni aruiDin SovJetler Bir- nin. kücük zabitlerinin ve efra- Ayni umanda ilk defa olarô 
~DnQ mükemmel bir IUl'e\te ifa eı- lehindedir. Yakın garp vilAyetle- şimdi ariyeten aldııı bütün harp hucum ~da~ dupnan ta)'- liğtne iJl1.1kpwlan c:loian aıe.ele- dmın isimlerini ne!letmistir. Ölü Alman hava cuzutamlan ltalyar 
ıbUderl unutulmamahdır. Bu otomo- rinden alınan cevaplann uii-ıe malzemesini aynen tadeye mut- yaresi diiflrülmf • ler de d.ııi1 olmak ilzere, bütün mik.darı 1301 di.r Bun.lann 97 si Lava cuzütam1rfil ile kard-

11 ko11armuı aabll mmtakaauun ce- . . J w-.. tedir w mecbur olacaktır ·• ..._.. 
u >Undaki C6le dOlna Arkarak. tek 68 sı ayni şek~de ln~lter~e yar- Bu ptanin ikinci mAnan. İn-1- Blr Amerikan laullareainln iktisadt meseleler lld memJnlre- zabıt, ·65 i kikuk zabıt ve 19 u ve sıkı bir ışbirlı J8parak ayn 

bir banketle, 7Ukanda lltmleri ıeçen dun lehindedır. Yenı Inıtltere ve Uz ve Amerikan eanavii a-nda lllı *""1alfakr-" tin menı.atıerine uygua bir p- Al'\lavuttur Yarahlann mikdan dt~ deniz cuzutamlaıına k81' 
Oi; mON•bam mnldbr Trabluaprp Atlantlk villyetlerlnde alınan ce- daha Renit bl lşbl lllt tesisine ~.. kilde halledUmiftir. 4598 dir. Kayıplann mikdan p yapılan taarruza parlak bir 811 
ıne.rkaile lrıibaılarmı kemıe,e ıe- vaplann yüzde 63 u lngiltereye hldi im r r Londra, 1t (A. A.) _ Ameli- 20S8 dfr B1mlantan 88 1 Ama- rette iftirak etmlf ve tayyare ge 
~bbüaı etmeleri ve bunda muvaffak yardlla lehindedir Şark merkeı ti m 0 andır. Bu plln dahi- kati malı muharetie ta:yyarelert, ~ ...,.,.,.,,. ,ar. YUttur. Ö1il İtalyan •ttJert IBllerlnd.n birine buyük 99 orta 
" h1c 1e lınk•nmz ~~B't ve garp viliyetlerinden alınan ce- nde ild memleket sane7ft ayni t•••m- -n-•ı---- Jdaiesi altın- Berlin, 11 (A.A.) - Gazeteler ra_sında 1 AJbay, 2 Yarbay ve 3 ,.an+• bombalar ilahe• ..++ı-ı. 179 t }7Uılarul Bınpzı 1 d 55 . 1 ·ı .. tarzda çalışmıya mecbur olacak, ~ ..-uw•n1111& b h rd ır !'Jı- " ... -.u.., 

de ellD ellerinde bu.l\man vap ann yuz e ı ngı te.eye ha te d 'k' 1 k t' da, ilk Alman bombardıman tay- yeni Sdvyet - Alınan ekonom1k '" a!t va rr. leruır. Bundan ma,ıtefa bir muini 
t iıkAıı ları, ayn 871'' müdalaa etme: yardım lehindedir. bh~n ~s:~:; v:.:t~ı:e1!1r!s!J~ yaresini dütürmüşlerdir. anlaiJDasına geni§ sütunlar tah- ltal11anlann blr 1uıreietl be bir isabet ltaydetmlflerdlr.• 
r uiı " a117ia& rakamanı kabarblal de daha -.vveı. beklenebUtı,ı Cüııküa bir arılaşma •ücude J&elmlli 18_ Çda.ıo..iua izerlnü lia etmektedir. Atina ıı (A A ) _ Amolı(oa 10 - 11 kAnun~ gecesi Mal 
lan bafka bir netice veremi7ecekt.ir. Klisuran nın tabliye uıden ao ra bu- rurf olacaktır. Harpten sonra tn- "Völldlcher Beobahter" diyor adası f~ndann~ "bımandana da- ta'cla Valletta limanı bambardı 

ArnavuUuk cepbesliMİekl huekAta raoın ıarblnden Tepedelen'e dolru Vl ,ıiliz ~yii Arnerfkaya harp Lo64ra, 11 (A. A.) - Londraya tt: bili emniyet nezaretine '8 ra~ man edilmlftir. 
nc95 buradaki Y\tDall üerlameai, yosa neh lnın flJJlal sahili boJUoca u- malzemesi yaparken, Amerikan çOk iyi kQnattan, Almanyanm "&yle bir anlapna, ancak nı srftndennfetlr:. Kıbm llzerln4e 

c..edeDbeıi bu aütuDJarda izah ewtı- zanon İtalyan müdafaa battı da tab- sanavii ..!e İiıgilterenin harp do- doAu M01'1lV7811Ddaki büyük po- mutlak bir itimatla ifbirliği ya- "Bu avın yedinei dnG •babın Leftop (Kıbrfs) 11 (A.A.) _ 
.ız f&IC.lde devam etmekıedfr. V1.1ou 1 ye edllm ıtfr. Bu suretle p.rktan layısiyle yıkılan eehlrlerlnl ve Uca müJlhnıııat fabrilrasmm ber n.n ve m" .... rek el8riıı n .. te- ilk saatlerinde iki muhrip Te bir •'T..ı.1:a.n Bir ital..,.:n bom1..-...:ıı. 
ıalniu er. mWılm ı t noktası o- Trebelln garpten ise Kurvelet dai- yif k al .._. ha'9 o'lcl..,.___ bildiren rnalGmat _... -,.- m..., •r.rd n.ı ... -ı ... ...__1 K VUM6 >J- UILlua 

lanndan 7ilr07en Yunan kolları, Te- sana urmıya ~ ışacaktır. uı ~ ... - rek menfaatleri gittik~ daha iyi mo" en uu ''"' na van ına- man tayyaresi tehir üzerUwle uç !:o K=~ !:ı:!1: ~=~;1=: pedelen'i biı çember içme almıflardır. mer.aleket sanayii hep birlikte in- KQlllll'tetlr. IUrette himaye edecelinden larilı ros ada.ıuna çıkarak otuz ~11ldka mUft\lr. Hiçbir bomba aıdmannı 
ı ola.ı Ywıan ko].Lan, 7aru ıeçtdin Bundan maada bu iki datıık mınta- ~iliz İmparatorlulunun ihtiyaç- u«.ft'tn * ıurette emin bulunan i1d memle- kadar tüfekle ve mitralvozle a.. br 

kanın lfınallerine dortu arkan Yu- lannı ~ mevldtnde ka- ~ 1erden daha lflratli ket al'8llDda aktedilebilir Al teş etmislerdlr Bu adada bulu- • 
nlıl1 urunda U.~en Yunan kuvvet nanlılar, Tepedelen in bütün lrıtbaı- laeaktır. ve d.&ha kwvetli ıilihl•rla mil· . • . - nan iki kisi bir mafarava iltica -----------· b= ~-~-=~Dl~ laı1U1 kcıam11lerdir. Binaeııale,h, Te-. Binaenaleyh Amerika lle fn- cehhez 'yeni bir uzun mesafe manyanm ekonomi ll)'818tine ttmistir. İtalyanlar kulübelerde 
..ınde Yuaan kumandan1ıtı, cep- pedelen. eter bu dakikada düpnemif J{lltere arsında baelıyan sıkı siya- DO~bardıman tayyaresinin ln-1- karp ingiUz ablnkuınm umitleri ara$tırmalar vaı>tıktan sonra hic 

!ardır .•• 
Kbu&l'OI Kiklad jandarma ta 

mandan°ıJma tabi aayrl mes1dU enın. bqaıt blr ebemmi)'eıi haiz ise. 7ann, öbü IÜJ1 dil§meai mukad- si ve ekonomfk anlaşma, Amerika Uz hava kuvvetlerine katılm1' bu yeniden çok sert bir darbeye ma- bir hasara sebebi vet venn@den 
orta b&aelinde teeadüf et ii eo mü- ~y.~'~ .. d~pebb~~·de mntemadl lnkl- harbe girsin .ınneain, bir An- lundulu ifşa olunmaktadır. ruz kalmq bulnnmaktaclır." saat ona doıru adadan aynlmış-
hun meaelqf. muvattak17e• hallet- ....... ~~ ~· 1 Saks bl k te lini 
nı11 olU7or. Kll9urada rfrat eden ltal- pf halinde bulunan Yunan ileri b I{ o - on O unun me 
7ua kuYWıllslı 7Ukan Vl7oea vadi- reketl ve taarruz hecldi, ili auretle kura_cn_k_tır_. ------
•ıne ~Qflerdir. &mm ıa..... bllllaa edilebilir: •--Llu t 
bq&eıı -.. IQl'i llMÜQıı bir 1• o- Cephenin fimal ucunc1an bareteu. ı ......, stmP1 
lan b\l Yedinin iki tarafındaki KA• Elbuan'a dolnı, ne prktan larbe, De 
rtlt ve Trebelin datıanııın büyük ıw de Mokra datlarınm içinden Skum- (Blıfı l iDel .. ) 
ını. w Yunanhlann elinde bulun- bl nebd UıWcameUnden ceoupıan il· üzerinde blll~ General S.
ınakıadır. tial7anlarm el1ııde Berat aın1e dotn:, bir ileri hareketi mev- gonzoll'nin im:uRDı ıapyan ~ 
7olundan bqka ricat 70lu 7oktur. Bu zuu bahil dealildlr, Yunan taa~ sikalara göre yapılan belaııplar, 
7oJ. Amafttb&Jı 1QllarmıD - ~- DUn bundan 80IU'akl umwnl bedefl, Bardia'da alman esir mittannJD 
dııbr, Ola•• PCfdindm evvel ve .,ıi- Bcraı merkez DOlttuadır, Burarıuı il- 44,000 kadar ol~u gösteri
rald ıa.m. nc.t ballade IMıhımn bir pli. ,....k Bfbesın'uı ve ıerek -bil- yor. ı .... m. kararıır&ı.. 70 bin 
ordG7u P* mQftll bir ~1e ao- bula- Avlo01anıa taliin1 kat, aur-.t- M~ • ....., 

kııblllr. tıe ta71D ededek ve .Anıavutluktakl italyan esirini bellemek IDClele-
JDim'dlD ma 'l'epede'•'la de la.1781& orduaın& aldürüctı bir darbe Bini ı.ille ç.alqmaktadır. Bunun 

aılm&u, 1U bir be ICbı 1clnde. belki tndlreeeldr. için Mlllnia 50 den fu1a bmp 
~~~~~~~İİİılliliiiıiilllllıliiiiı~İİlllıliiiiilliliili; .. vücudegetirilmWftir. 

' Yakalanan Ge-ral 
Tasfiye Halinde 

Kilimli Kömür Madenleri 
1J'ürk Anonim Şirketinden : 

Ka1ıire, 11 CA.A.) - Tebliğ: 
Bardıa'dan kaçan siyah IOmlekli 
kuvvetler kumandanlarndan bir 
general, Tobrut'a dojru Uçarken 
yakalanmıftır. ltalyanlann Bar-

Kapa• Zarf Usulle Sosa lnsacm ilanı 
KODJ& Valiliiinden : 
1 - Koan - Kıpnhan - Çmma ,ohnnm teJalrc!en itibaren 1 + 500 

ldl..-nWs llmm ftbidi ftpt ... iseriDdea kapak urf ualtl ile " bir 
Q .......... ..,. .......... . 

ı - lıba lataatm lutif becle11 "lıau.. Ura •sı. 1mrqtv. llanldra• 
teminat "5092.. liradır. 

ı - Blılllltllle tl.1.141 C.. dal tut 15 de VDbet Dabıııl Enclme 
iıl odanldl ,.pdacaktır. 

4 - Blmiltme -.,.. 9ftÜI -s ................ ıc.,. Malla ili 
dlrlQtlncleD aJmabilir. 

5 - lateldller teldU ..,. ....,...... ...... ,_. elllederlal ... 
ndıte Qlec1111De dair bir mm..cllwln taalllıtltna.,.ını ~ 

1 - 1'allplerla kQıtlı baludülan 'nc:aret Odası nsllr.ut7'e lbale 
dea en u le sb enel ıfmdfp lradar ,.flllUt oJdüJan itleri •• bralarnı 
beC1ellerial shterlr nraklari1e IConp VDl:ret mabmma mflracaat etmô 
mreti71e alacakJan ebll7et •allraaJDJ 1llYI olmalr &see 2490 u)'llı kana 
mm tarif ettiii tekilde buD'lı)'acaldan teklif mektapJamu nktlnde Vi 
1l'9t !)lılllıl S.lnwlll Rl;Mltlne ....._ müaMlhlde t...a ....ı.t ,,.. 
'71 taablaildil olarak s&ıdermelerl lls1mcbr. •70,. 

Şbhtimh 1/1/1'1 tarilündea ltlharen ~ laallDe lir· 
... "...,. mıeıkeU olarak: da$aUuWa GalatlıÜ Peqembe 
....,.... it B...tald daiıel mabl_.) teabit elaamut ve t..ftye 

cüa'da ölfi ve esir olarak kayıp- .,. ___________________ _ 

lan, 2.041 subay ve 42.827 erdir. 

memuı.a .. levblAde mnmnl he~ tasrih " ticaret aicW
M t..,.o ...... ..ı&hiyetlerile ~ setmlflerdir• 

•T •71h bn-ua ıtlrbtiiais ocakları hakkPMla da tat
•W ._...., lh'b'imiz memar ve aaUstahdemlerl, Zonplclak
ta (llaWtd me1'ali1eUl Edili Kimtlrleri itletmesl) ne tlevro
huma11f)artbr. 

Yabnda 7aalı tarihten ltlltuen Şlrketbnlze alt maamelit 
w t..aırafatta, ..ı&ıµyetll talflye aaemmlanna alt iıma slrkU 
Jeri, aJAbldan tevdi ve tevzi olunmuştur. 

Bia..,aleyh, Bandım 1tl:y'9 Şlrketlmb namına aallnhaaı 
nn IMa llrktlleNeld aalihlyeUer •aheslnde ve 10sterilen bma 
larla meemele ve tasamıf1arü bulunulması icap edeceii i1b 
olunur. 

Tasfiye Halinde 

Kilim& Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

ı - $lrkdlmi1, anlfl dairesinde tescil ve ilin ohınmue 
balaua Z4/1Z/H8 &.rillll feykaJMe bey'etl wn11miye brarilr 
bt'ı mwmnelit, fesih ve tasfiyeye karar vermiş bulunmaktadır 

ı - Ba Hlltula IŞlrketlınlsden aı.caldı bulunaa hakiki ve 
latlkml .... , qbu lllııua ü~tlncfl defa neşrinden itibaren bb 
teae lçbMle, tMflye halinde bulnn OOllmU Kömtlr Madenleri 
T A. Ş.> ala. lstanbulda Galatada Peqembe Paunnda <1' Han 
daki ialıel mahlmada bulanan Tasfiye Merkezine mUraeaatla 
alaeaklaruaı a.Jep eylemeleri, aksi halde bir ı6ııa mesullyet ka 
al~ illa oı.111. 

Ban ldicwnlan Pı.....,._. w ~m DbektlrHliünden: 
Kahire, 11 (A.A.) - Hava kav- 'hhmJn ltk Dliltmenın 

vetlerimiz, 7 kinUBUlllDide Benia lledeli Teminat 
tayyare meydanına muvaffakıyet Ura Krw. KUl'UI s. Tarihi SaaU 
li bir hücum yapmıp. Birçok - - - -
tayyare yakıhıuftır. 8/9 Ununu- TPI 88 Mil 80 20-1..fl H,10 Puart.esl Sana'°'7Um pmqır ku

rutma dolabına .erpan
tln nd)'atk ,.apllınuı. gecem Blnaazi'ye fiddetli bır hü-

cum y:apılmlfbr. Hüktl.aıet bina- ,,., a Hat oo I0-1..fl 
lan üzerine bombalar düpnilftür. 

11 Puarted Sanator7Um kür 7erle-
rlne Japılmuı icap eden 

Bil' gemi üzerine tam bir Jsabet 
kaydedildiği aanılmaktadır. 

Şarki Alrilıada 
Kahire, 11 (AA.) - Inclliz 

müferaeleri Habeflstan hududun 
ela Buna mevJdlni igal etmifler
clir. Cenubi Afrika ve Altuo lahi
lı kıtalanmn ltalyuı Sornali'ıuı
deki Elvak karakolunu iflal et

perde tesiaata. 
llBeu__.11111 lwt_,,... ın- camata" bıatam dolabı serpantl 

~d:rotörl ile 7lae .,.U lıina kir )'erleri perde tellutma demir abamı >'U

Jsanda )'a&lla tarllte - elral1tm9" lromaqtar. 
Bbiltme Cilrh• da YIJmM llelrtepler 119llwbedUli binaım 

toplan1eak ........,_.. ,....wkur. ır...r tutnmne mi•••• mfidiirliltiln• 
~tecler*alrlWıilr. 

lsteklil.rin '9111 da ft .. u. ellll,.t Wlllralan, 711111 Mllt Ticaret 0-
&taa •esikaal " eblltmedım bir ... t enel llabalebe •ennlne ntıracü
lan nbnda )'Ullı 11111Yaldrat teminat akcal makbularl:rle birlikte komle-
,... mlnalat etmeleri. (124) ikleri resmen teblil edllmişttr

Müstüll Be1çilm ajamnım .erdt-gı bir ........ öte, ........ ..., ______________________ _ 

temleke nazırı Belçika kıtalannın 
pek yakında haretAta lft1rak .,. lst. Defterdarlıjmdan : 
iecekler1Di .c>y1-ılftlr, Mahal ... No.- tsmı 

Nalrobl, 11 <°İ.A.) - Rabefl9- Bubıar H1W komancllt flrketl lthaltt ve 
iletip ft c. Ood7and- ihracat 
JanSld. tanm omup hud.uclundqi ~

kıı.l8n, Habef topraklan lçmde 
Buna'dan maada. Turbi ye de 
girmitlerclir. lWYMlar -..a 

~----------------m;ı•--'ı kaçınmı§tlr. 

iSi tahlm yit mamelltmr h)'lt etait ol..,.._ ticart defter .. n
lralar111111 41 inci madde nillclbillce 11 ıBn içinde Defterdarlık binaıında 

18 bı ılın Wlra-• ......_ l~ a6ta ~ ""'-• ıo " 
ıı mel maddelerine tmibll ilin obuıar. (171) 

bır adaeıktır. 

Tasfiye Halinde 

Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimi• 1/1/941 ıulhlnden ltib .... tMftye haline lir· 
ni ve t.11,,e merkelll olanlr: dstan•uıa Ga1atau Perşenıw 
Puannda t Haıadakl dairei aaahaua) t.blt ota.muş ve tasfiye 
menaarları da fevblMe amaml heyetçe tasrih ve ticaret ikili 
e teseU olunu ..walyetlerile faaliyete ~mqlertllr. 

3817 sayıb bnuaaa lrkf'tlmis ocakları hakkın4a •a tat. 
iki &zerine, Şlrkethnlz memur ve mthtalulemlerl. Zoapl._. 
a mi.Mut mea'111'7etll Erelli Klmlrleri 1'1etmesl) ne deno 
ınmaşlardır. 

Yakanda yUJb terlftt• ttlı.aren Slrketimlze aft maamell 
e tasarrufatta, sallhi,etll tadlve memnTlanaa alt imza llrkif 
ri alAkalılara tevdi ve teni olunmaetur. 

Binaenaleyh, Bundan W:vle Sirketlmiz namın• mh ... 
n bu slrknindekl .. ılhivetler dairesinde ve ~öde,.J'en lmn 

•rlll mwamele ft ............. lt•l-alllUISI laa etleeell llAr
l•ar • 

Tasfiye Halinde 

K~ Kömür lılerl 
Türk Anonim Şirketinden : 

1 - $1rbtiınia, uulti dalnslnde tescQ ve illa ohlinna 
uı..-a il 12/9'0 tarihli fevJmliH he,'di amUDÜ)'e brariW 
t'ı maamelit, fesih ve tuftyeye kanr vennl ltalunmakWır 

1 - Bu itibarla Slrketlm~en al•akh bulunu baldkl ve 
iiJanJ ethasm, .iıba llbın l(UMO defa neşrindewt fttlta,.._. bl 
ene i(lade, taaftye Willde baluaaa (Kozlu KimUr hJerf 

T. A. $.) nln, İstaaltalda GalaWa Peqembe Puannda et. Ha 
tül dalrei mahsusada halanan Tasfiye Merkezine mtlreeaatla 
bıraldarını glep eylemeleri, aksi halde bir aAu mesuli et b 
"' nlunmı'YIM'ah na .. o11111w 
~ ................................. ... 

Maliye Vekiletinden: 
Dantelsiz Bir Kuruşluklana Tedavülden 

Kaldınlmam Hakkında bin 
Dmıtelm bir hnltlülarm ~ claateW bir lnanqhalrlaı ~f1» " 

sayı klfı mıktarda cdranbmt oldataclım datelsia bir a,... 
Mart 041 W'llli..._ eoan tedaTtiMm lraldmlmu. lı:uulqunbnlftlr L> 
telıls bir unatlaldar ı Nieuı MI tarilÜftClm itibaren an• tedaTttı etm ,, 
cels " ba tarihtm ltnıu. aacalr 1tia ...... ddetle 78lma - andık 
Ctlmhari,,.ı Merlra •nlra11 tabelerince " Ctlmbvlnt llerkea Bank. 
... , .._ •• ...,... ,.r._. Zinet .......... wermce aba ecli • -.: 

Elintt. claatelaia bir lmnallü babınaalann bulan malsaeddd'an e C 
hari)'et Nerka,,. Ziraat •nJuı"n ıabelenae tebdil ettirmel.rt UI t_. 
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